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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:

คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
B.Com.Arts (Communication Arts)

3. วิชาเอก
1) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations)
2) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (New Media Communication)
3) แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย (Digital Multimedia)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
 สถานภาพของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561 โดยปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
กาหนดเปิดสอน กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมโดยคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ได้แก่
(1) นั ก สื่ อสารมวลชนในสื่ อต่ างๆ อาทิ วิท ยุ กระจายเสี ยง โทรทั ศ น์ หนั งสื อพิ มพ์ นิ ต ยสาร
ภาพยนตร์ เว็บไชต์ ฯลฯ รวมทั้ งสื่อสมัยใหม่และสื่อสังคมในยุค ดิจิทัล ในตาแหน่งงาน อาทิ ผู้ สื่อข่าว
ผู้ประกาศข่าว บรรณาธิการ พิธีกร นักจัดรายการ นักแสดง ผู้เขียนบท ผู้กากับการแสดง โปรดิวเชอร์ ฯลฯ
(2) นักสื่อสารในองค์กรภาครัฐและเอกชน ในด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสาร
องค์กร สื่อสารการตลาด ฯลฯ ในตาแหน่งงาน อาทิ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ผู้สร้างสรรค์งาน ช่างภาพ
กราฟิกดีไชเนอร์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบสื่อดิจิทัล ผู้ดูแลออกแบบเว็บไซต์ นักสื่อสาร
การตลาด นักการตลาดเชิงเนื้อหา เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร นักสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์
นักบริหารงานลูกค้า นักสร้างและสื่อสารตราสินค้า นักวางแผนสื่อและเลือกใช้สื่อ นักออกแบบงานกราฟิก ฯลฯ
(3) นักวิชาชีพอิสระและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม เช่น บล็อกเกอร์
ผู้ดูแลเพจ ผู้รีวิวสินค้าและบริการ เจ้าของกิจการด้านการผลิตสื่อ เจ้าของธุรกิจสื่อออนไลน์อิสระ ฯลฯ
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9. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
1 นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นศ.ม.
(ด้านนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
2 นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี

สาขา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2533

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสุรนิ ทร์

2558
2534
2530

(ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ม.
ค.บ.

การศึกษาและการพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
นาฏศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
4 นางสาววริษฐา อุเทศนันท์
อาจารย์

กศ.ม.
กศ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540
2531

ว.ม.
ว.บ.
ศศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.ม.
ค.อ.บ.

สื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2557
2553
2556
2552
2556
2548

3

นายประทัย พิริยะสุรวงศ์

5

นายกฤศ โตธนายานนท์

อาจารย์

6

นายธวัชชัย ดวงไทย

อาจารย์

3

3

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
7 นางสาวสาวิตรี พรหมสิทธิ์
อาจารย์
8

นางสาวอภิสรา กฤตาวาณิชย์

อาจารย์

9

นายกฤษณะ แสงจันทร์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ว.ม.
ว.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
นศ.บ.

สาขา
การจัดการการสื่อสารองค์กร
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วารสารศาสตร์
การบริหารสื่อสารมวลชน
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่จบ
2559
2552
2546
2543
2559
2554

4

4

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและอาคารเรียนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศทาให้มีข้อจากัดในการ
สนั บสนุน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และต่อเนื่ องก็ ส่ งผลให้ เกิ ด รูป แบบการผลิ ตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่ว ยในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงกาหนดนโยบายบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ได้ แ ก่ “ประเทศไทยมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ในทุ ก สาขาของก าลั ง อ านาจแห่ ง ชาติ ”
อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผลิตบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานที่ อ งค์ ก รต่ า งๆ ในทุ ก วั น นี้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าเอา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ทุ ก ส่ ว นของธุ ร กิ จ หรื อ การเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก รเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นช่องทางสร้างอาชีพและรายไดใหกับประชาชนอยางมาก
อาทิ การพาณิ ช ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส e-Commerce) การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology) และกระบวนการทางเทคโนโลยี (Operational Technology) ฯลฯ
ศาสตร์ทางการสื่อสารจึงมีความจาเป็นและมีบทบาทสาคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านการ
ผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารในสังคมผ่านเทคโนโลยียุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะ
การสื่อสารและผลิตสื่ออันจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศในบริบททางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเจริญรุดหน้าต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์
การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ มุ่งพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ให้ มีค วามรู้ ความสามารถ และมี คุ ณ วุฒิ ท าง
การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สามารถนา
ความรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ไปสู่ ก ารสร้ างสรรค์ แ ละการพั ฒ นาประเทศในมิ ติ ต่ า งๆ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคของ
การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence Age) ส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางวิถี ชีวิต สั งคมและ
วัฒ นธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ไร้พรมแดนนี้จาเป็นต้องมี การสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้เท่าทันในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และเป็นสื่อในการสร้างเสริม ความสัมพันธ์
ของคนในสังคม เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จาเป็นที่จะต้องมีศาสตร์ด้านการสื่อสารที่มีความทันสมัยเท่า
ทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
การที่ประเทศไทยจะมีทุนมนุษยที่จะเปนทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหเข้าสูสังคม
วัฒนธรรมยุคดิจิทัลนั้น จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนในด้านนิเทศศาสตร์
ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับตัวทางสังคม มีทักษะด้านการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางที่ดีงามเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ สังคม
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงเป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เป็นการผลิตบัณฑิตให้มี
องค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคของโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต ครั้งนี้ เกิด ขึ้น เพื่ อ พั ฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารปัจจุบัน โดยมีการทบทวนตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้ มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้น จากผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (SAR) ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งแต่ปี 2558-2559 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี-ดีมาก” และทางหลักสูตรได้จัด
สัมมนาผู้ใช้บั ณ ฑิ ต ทุกปี ต่อเนื่ อง พบว่า ผู้ประกอบการและองค์กรวิช าชีพด้านนิเทศศาสตร์ ยังมีความ
ต้องการบุคลากรสาขานิ เทศศาสตร์เนื่ องจากการสื่อสารมีบทบาทอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงสอดคล้อง
กับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหาและใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถ
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ปฏิบั ติงานที่เน้ น การบู รณาการความรู้ด้านการสื่อสารและการเทคโนโลยีสื่ อยุคดิจิทัล อย่างมี ความคิด
สร้างสรรค์ และมีทักษะโดดเด่นในด้านการบริหาร วางแผน ออกแบบสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้อย่างเป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณและจริยธรรม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2561 นี้เป็นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา
ที่จะนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น อันได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนบน และ
อนุภู มิภ าคลุ่มน้ าโขง ให้มี ทักษะเด่นด้านการสื่ อสารและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสื่อยุคดิจิทัล ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชียงรายช่ว งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะนาพามหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล โดยมีพันธกิ จหลักในด้านการผลิตบัณฑิตคือ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น
มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ
ออกไปรับใช้สังคม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ซึ่งจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งราย ตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณ ฑิตคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ที่กาหนดอัตลั กษณ์ บัณ ฑิตไว้ว่า “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ
มีจิตสานึกและจิตสาธารณะต่อสังคม” กล่าวคือ คณะฯ จะมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขานิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ
และสามารถปฏิบั ติงานได้จริง รวมถึงมีสานึกรับผิดชอบต่อสั งคม โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทางาน (Work-Integrated Learning : WIL) เพื่อให้บัณ ฑิตมีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามมาตรฐานขององค์ ก รสื่ อ ดั งนั้ น การปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
นิเทศศาสตร์ จึ งทาให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงรายสามารถผลิตบัณ ฑิตที่สร้างประโยชน์ให้ แก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนได้ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อด้วยตนเองอีกด้วย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ต รอื่ น ใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่ ม รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นในคณะอื่ น ได้ แ ก่ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ประกอบด้วย
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1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และกลุ่มสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตาม
ความสนใจโดยสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์และบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด้ า นเนื้ อ หาสาระ และการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้เนื้อหา ความรู้ และทักษะทางนิเทศศาสตร์ ตามระบุในหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง สร้ า งความรู้
ความเชี่ ย วชาญทางด้ า นการผลิ ต เนื้ อ หาเพื่ อ น าเสนอสู่ สั งคมอย่ างสร้า งสรรค์ แ ละมี ทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยี ต ามมาตรฐานวิช าชีพ ด้ านการสื่ อ สารในยุ ค ปั จ จุบั น ซึ่ งเป็ น ไปตามอั ตลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคือ ผลิตบัณฑิตที่ “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็น
ผู้ ป ระกอบการ มีจิ ตส านึ ก และจิ ตสาธารณะต่อ สั งคม” กล่ าวคือ หลั กสู ตรจะมุ่ งผลิ ตบั ณ ฑิ ตในสาขา
นิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีสานึกรับผิดชอบต่อ
สั งคม โดยการจั ดการเรี ย นการสอนที่ เน้ น การศึก ษาเชิงบู รณาการกั บการท างาน (Work-Integrated
Learning : WIL) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานทางวิชาชีพนักสื่อสาร ตลอดจนเป็น
แหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิปัญญาทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตดังนี้
1.2.1 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีความรู้ในแนวคิดและเทคนิคการสื่ อสารทางนิ เทศศาสตร์ สามารถ
สร้างสรรค์ความรู้นั้นผ่านทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการสื่อสารที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารในสถานการณ์
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี แ นวคิ ด และทั ก ษะความสามารถในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ า น
การสื่อสาร ซึ่งต้องมีความรู้ในการบูรณาการด้านการผลิตเนื้อหา การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อเป็นผู้ประกอบการสื่อในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีคุณภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิ ชาชีพนิเทศศาสตร์ รู้เท่าทันตนเอง ผลิตและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความมีจิตสานึกในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงและบริหารจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ฯ
- ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง
กับ ความต้ องการของสั งคมและ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประเทศ และใช้
ทักษะ ความรู้ความสามารถทาง
วิ ช าชี พ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม
ต้องการของสังคม
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอน สื่ อ การสอนและการ
บริ ก ารวิ ช าการให้ มี ประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มี ก ระบวนการประเมิ น - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในด้านความต้ องการของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ใน
สังคมโลก
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรี ย นการสอนในการวิ จั ย
และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ บุคลากรด้าน
ก ารเรี ย น ก ารส อ น เข้ า
ร่ ว มกั บ องค์ ก รในท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิช าการแก่
สังคมหรือชุมชน

- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต
- งา น วิ จั ย แ ล ะ ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการของอาจารย์ที่เกี่ยวกับ
นิเทศศาสตร์
- ปริมาณผลงานงานวิชาการของ
อาจารย์
- สื่อการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา
(3) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการรับนักศึกษา
เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่ องจากนั กศึ กษาที่ ส มัค รเข้าเรีย นในหลั กสู ต รนี้ ยั ง อาจขาดความเข้ าใจและความมุ่ งมั่ น ใน
การเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวมทั้งอาจขาดทักษะและความถนัดในบางรายวิชาที่จาเป็นต่อการเรียน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ทางคณะฯ จะจัดให้มีโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
เพื่ องานนิ เทศศาสตร์ การจั ด โครงการอบรมสั ม มนาทางวิช าชี พ นิ เทศศาสตร์ต่ างๆ โดยเฉพาะด้ าน
เทคโนโลยี การสื่ อสารและการผลิ ตสื่ อดิจิทัล รวมทั้งจัดให้ มี ระบบอาจารย์ที่ป รึกษาเพื่อให้ ค าแนะน า
ทางการเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นตลอดหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
250
250
250
250
ชั้นปีที่ 2
250
250
250
ชั้นปีที่ 3
250
250
ชั้นปีที่ 4
250
รวม
250
500
750
1,000
คาดว่าจะจบการศึกษา
250

2565
250
250
250
250
1,000
250

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
250,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000
รวมรายรับ 370,000

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
750,000 1,250,000 1,750,000 2,000,000
360,000
600,000
840,000
960,000
1,110,000 1,850,000 2,590,000 2,960,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
ร้อยละ 2561
30
360,000 384,000 408,000 432,000
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
20
240,000 256,000 272,000 288,000
2. ค่าจ้างชั่วคราว
180,000 192,000 204,000 216,000
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15
5
60,000
64,000
68,000
72,000
4. ค่าสาธารณูปโภค
20
240,000 256,000 272,000 288,000
5. ค่าครุภัณฑ์
6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10
120,000 128,000 136,000 144,000
7. รายจ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น 100 1,200,000 1,280,000 1,360,000 1,440,000
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อคนในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 30,000 ต่อปี

2565
456,000
304,000
228,000
76,000
304,000
152,000
1,520,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
2.7.1 ระบบการจั ด การศึ ก ษาใช้ ร ะบบทวิภ าคโดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึง่ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
2.7.2 การเปิดสอนภาคอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่ องการ
จัดการศึกษาระดับปริญญา
2.7.3 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฏีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาจานวน 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
2) รายวิช าภาคปฏิ บั ติ ใช้ เวลาฝึ ก หรือ ทดลอง 30 ชั่ ว โมง ต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
3) การฝึ กงาน การฝึ ก ประสบการณ์ หรือการฝึ ก ภาคสนาม ใช้เวลาฝึ ก ไม่ น้ อยกว่า
45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
4) การทาโครงงาน กิจกรรม หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้ นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก จ)

13

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification)
94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก
51 หน่วยกิต
ก) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- เอกบังคับ
24 หน่วยกิต
- เอกเลือก
27 หน่วยกิต
ข) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
- เอกบังคับ
24 หน่วยกิต
- เอกเลือก
27 หน่วยกิต
ค) แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
- เอกบังคับ
24 หน่วยกิต
- เอกเลือก
27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร
รหัสวิชาของหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
อักษรตัวที่ 1-3 เป็นหมวดวิชาและกลุ่มวิชา
เลขตัวที่
4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่
5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GEN1111
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
1.2 เลือกเรียน จากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GEN1112
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information technology for Communication and Learning
GEN1113
สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Healthy Life
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาบังคับเรียนทุกวิชา ดังนี้
2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN1121
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Fundamental English Communication
GEN1122
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
English Writing in Daily Life
GEN1123
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
English Reading in Daily Life
GEN1124
ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ
English Language as Windows to the World
GEN1125
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
GEN1126
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
English in the 21st Century

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2.2 รายวิชาภาษาไทย จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN1127
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN1131
พลเมืองดี
Good Citizen

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.2 เลือกเรียน จากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GEN1132
วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
GEN1133
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
GEN1135
สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
GEN1136
การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Laws
GEN1137
สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GEN1141
การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN1142
พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN1143
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
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รหัสวิชา
GEN1144
GEN1145
GEN1146
GEN1147
GEN1148
GEN1204
GEN1206
GEN1207
GEN1209
GEN1210

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life
การรู้เท่าทันการสื่อสาร
Communication Literacy
การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Entrepreneurship in Special Economic Zone
สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
Environment in Today’s World
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Chinese for Basic Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification) ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
o กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Principles of Advertising and Public Relations
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
COM1106 หลักการสื่อข่าว
Principles of News Reporting
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
COM1110 การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
COM1203 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
Language for Communication Arts
COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
Journalism in Media Convergence Age
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
Personality for Communication Arts
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics of Communication Arts
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts

36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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o กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (Specification Courses)

51

หน่วยกิต

ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียวให้ได้
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต จากแขนงวิชาดังต่อไปนี้
1) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Division)
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

24 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Writing for Advertising and Public Relations
APR2213 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Digital Technology for Advertising and Public Relations
APR2304 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Campaign
APR3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Media
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
Creativity and Production for Advertising and Public
Relations
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Planning
APR4101 การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
Broadcasting Media Production for Advertising and Public
Relations
APR4201 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Strategies for Advertising and Public Relations

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

APR2203 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
Public Relations for Corporate Image
APR2204 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
English Communication for Advertising and Public Relations
APR2301 การสื่อสารการแสดง
Performing Communication
APR2302 การพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
Modern Media Development for Advertising and Public
Relations
APR2303 การสื่อสารองค์การ
Organization Communication
APR3101 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Digital Photography for Advertising and Public Relations
APR3102 การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
Announcer, Narrator and Master of Ceremony
APR3103 การเขียนบทเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
Script Writing for Broadcasting
APR3104 การสื่อข่าวเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
News Reporting for Broadcasting
APR3105 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Radio Program Production for Local Development
APR3204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
APR3302 วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Speech for Advertising and Public Relations
APR3305 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
Advertising and Public Relations for Development

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

APR3402 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
Advertising and Public Relations for Radio and Television
Broadcasting
APR3505 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Media Production for Advertising and Public Relations
APR4102 การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Digital Media Design for Advertising and Public Relations
APR4104 ทัศนมิติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
Perspectives in Digital age for Advertising and Public Relations
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
Special Event for Marketing Communication
APR4401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Printed Media Production for Advertising and Public
Relations
APR4901 โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Special Project in Advertising and Public Relations
APR4906 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Seminar in Advertising and Public Relations
APR4907 การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Research in Advertising and Public Relations

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (New Media Communication Division)
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NMC1106 การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
Basic Graphic Design for New Media
NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
Drawing for New Media Design
NMC2107 ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
Art of Creative Thinking
NMC2208 การเขียนบททางสื่อใหม่
Script Writing in New Media
NMC2303 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
Trans-Media Storytelling
NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
Authoring and Website Creation
NMC3102 การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
Creative VDO Clip Production
NMC3103 การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
Content Management in New Media

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NMC1302 การรู้เท่าทันสื่อใหม่
New Media Literacy
NMC1303 ศิลปะการพูดทางสื่อใหม่
Art of Speaking for New Media
NMC1304 ผู้ประกอบการงานสื่อใหม่
New Media Entrepreneurship
NMC2108 การออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่องานสื่อใหม่
Advanced Graphic Design for New Media

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NMC2209 การตลาดผ่านเนื้อหาทางสื่อใหม่
Content Marketing for New Media
NMC2304 การสื่อสารเพศทางเลือกทางสื่อใหม่
LGBT Communication in New Media
NMC2305 จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อใหม่
Psychology for New Media Audience Analysis
NMC3104 การสร้างตราเพื่องานสื่อใหม่
Branding for New Media
NMC3105 การผลิตแอพลิเคชั่นเพื่องานสื่อใหม่
Application Production for New Media
NMC3106 การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์
Creative Production for New Media
NMC3107 การสร้างสรรค์งานสารคดีทางสื่อใหม่
Documentary Production for New Media
NMC3213 การรณรงค์ทางสื่อใหม่
Campaign in New Media
NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
Motion Graphics Creation for New Media
NMC3309 การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
Animation Production for New Media
NMC3310 กิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์
Creative Special Events
NMC3502 สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารภาคพลเมือง
New Media for Citizen Communication
NMC4103 การผลิตข่าวออนไลน์
Online News Production
NMC4104 สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
New Media for Local Development
NMC4105 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
Project of New Media Communication

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
Seminar in New Media Communication

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3) แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย (Digital Multimedia)
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DM1108 ภูมิทัศน์สื่อ
Media Landscape
DM1301 การเป็นผู้ประกอบการสื่อ
Media Entrepreneurship
DM2101 หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
Principles for Digital Media Design
DM2201 การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัล
Writing and Storyboarding for Digital Media
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล
Broadcasting Production for Digital Media
DM2203 การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
Publication Production in Digital Age
DM3101 จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล
Media Ethics in Digital Age
DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
Media Production on Smartphones

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DM1107 หลักการภาพยนตร์
Principles of Film
DM2102 การโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
Advertising for Digital Media
DM2204 การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
Editing and Sound Production for Digital Media
DM2301 การบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทัล
Media Organization Management in Digital Age

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
Augmeted Reality Production

3(2-2-5)

DM3201 การออกแบบมัลติสกรีน
Multi-Screen Design

3(2-2-5)

DM3202 การพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อการสื่อสาร
Application Programming for Communication
DM3203 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
Computer Graphic for Digital Media
DM3204 แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
Animation for Digital Media
DM3205 การออกแบบและผลิตเว็บ
Web Design and Authoring
DM3206 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
Creative Convergence
DM3210 การเล่าเรื่องทางสื่อดิจิทัล
Storytelling in Digital Media
DM3212 การถ่ายทอดสดทางสื่อดิจิทัล
Live Streaming on Digital Media
DM3213 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหา
Drone for Content Creation

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DM3302 การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
News Production for Digital Media
DM3305 ภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Film
DM3306 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Crisis Communication
DM3307 กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด
Digital Media Strategies for Marketing Communication
DM3401 สัมมนาประเด็นสื่อดิจิทัล
Seminar in Digital Media Issues
DM3402 โครงการพิเศษด้านสื่อดิจิทัล
Special Project in Digital Media
DM3404 การผลิตอินโฟกราฟิก
Infographic Production
DM4201 การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
Entertainment Production for Digital Media

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

o กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
Preparation for Professional Experience in Communication Arts III
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
Field Experience in Communication Arts III

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

2(90)
5(450)
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หรือ ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
CO4809

สหกิจศึกษา
Co-Operative Education

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

7(540)

หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต ซึ่งไม่ซ้ากับ รายวิช าที่เคยเรียนมาแล้ วและต้องไม่เป็ นรายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นั บ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1101
COM1102
COM1106
GEN0000
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักการสื่อข่าว
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
2
1
2
3
3
3
0
6
3
3
0
6
17
15
4
32
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 51
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6

3

3

0

6

2
2
1
2
3
0
3
0
15
4
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์=

5
3
6
6
32
51

โทรทัศน์
COM1110
GEN0000
GEN0000
GEN0000

การถ่ายภาพดิจิทัล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
รวม

COM2201
COM2202
COM2203
GEN0000
GEN0000
GEN0000

3
2
3
3
17

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
6

2
2
5
4
4
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3
2
2
5
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
รวม
17
15
4
32
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 51
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APR2213
APR3301
COM1203
GEN0000
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
APR2304 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
APR3102 การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
รวม

APR3101
APR3105
APR3204
APR3302
APR3402

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
2
3
3
17

2
2
2
2
1
2
3
0
3
0
13
8
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์=

5
5
3
6
6
31
51

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
6

2
2
5
5
2
11
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและ
3
2
2
5
การประชาสัมพันธ์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
3
2
2
5
พัฒนาท้องถิ่น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3
2
2
5
วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและ
3
2
2
5
การประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทาง
3
2
2
5
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รวม
15
10
10
25
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 45
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หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
CO4809 สหกิจศึกษา
7
540
รวม
7
540
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 540 ชม.)
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและ
3
2
2
5
งานประชาสัมพันธ์
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด 3
2
2
5
รวม
6
4
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18

APR4101
APR4102
APR4906
COM3901

APR3305
APR3504
APR4201
APR4901

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเพือ่
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การวิจัยนิเทศศาสตร์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
3
12

2

2

5

2
2
5
2
2
5
8
8
20
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 36

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
3
2
2
5
การวางแผนการโฆษณาและการ
3
2
2
5
ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
2
2
5
โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการ
3
2
2
5
ประชาสัมพันธ์
รวม
12
8
8
20
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 36
30

หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
APR4101
APR4102
APR4906
COM3901

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ
3
2
2
5
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและ
3
2
2
5
การประชาสัมพันธ์
สัมมนาการโฆษณาและการ
3
2
2
5
ประชาสัมพันธ์
การวิจัยนิเทศศาสตร์
3
2
2
5
รวม
12
8
8
20
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์= 36

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
การตลาด
รวม

APR3305
APR3504
APR4201
APR4901
PEC3801

หน่วยกิต
3
3
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนา
3
การวางแผนการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
3
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
3
การเตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์3
2
รวม
14

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2

2

5

2
2
5
4
4
10
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 18
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2

2

5

2
2

2
2

5
5

2
2
5
90
8
98
20
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์= 126
31

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3
5
450
รวม
5
450
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า450 ชม.)
3.1.4.2 แผนการศึกษาแขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

COM1101
COM1102
COM1107
COM1203
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
2
1
2
3
17
15
4
32
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 51

COM1104
COM1205
COM2202
NMC1106
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักการสื่อสารการตลาด
วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
2
1
2
3
17
13
8
30
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 51

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
NMC1302 การรู้เท่าทันสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
6
5
2
11
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18
32

COM1106
COM2203
NMC2107
GEN0000
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักการสื่อข่าว
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
2
1
2
3
17
14
6
31
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 51

COM1110
COM2201
NMC2208
NMC2209
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การถ่ายภาพดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
การเขียนบททางสื่อใหม่
การตลาดผ่านเนื้อหาทางสื่อใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
2
1
2
3
17
13
8
30
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 51

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
NMC2303 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
6
4
2
10
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 16
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NMC3102
NMC3103
NMC3106
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
2
1
2
3
14
10
8
24
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 42

COM3901
NMC3213
NMC3310
NMC4902
GEN0000

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยนิเทศศาสตร์
การรณรงค์ทางสื่อใหม่
กิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์
สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
2
1
2
3
14
9
10
23
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 42

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 9

หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

CO4809

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สหกิจศึกษา
7
540
รวม
7
540
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 540 ชม.)

34

NMC3309
NMC4103
NMC4104
NMC4105

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
การผลิตข่าวออนไลน์
สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
12
8
8
20
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

NMC3309
NMC4103
NMC4104
NMC4105
PEC3801

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
3
2
2
5
การผลิตข่าวออนไลน์
3
2
2
5
สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
3
2
2
5
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
3
2
2
5
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
2
90
รวม
14
8
98
20
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์ = 126

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5
450
รวม
5
450
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชม.)

35

3.1.4.3 แผนการศึกษาแขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย

COM1101
COM1102
DM1108
GEN0000
GEN0000

COM1110
COM1107
COM1205
GEN0000
GEN0000

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภูมิทัศน์สื่อ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
15
15
0
30
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 45

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
การถ่ายภาพดิจิทัล
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
DM1107 หลักการภาพยนตร์
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
รวม

3
3
2
14

2
2
3
0
1
2
11
6
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์

5
6
3
25
= 42

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
6
6
0
12
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18
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COM1106
COM2202
DM2101
DM2201
GEN0000
GEN0000

COM1203
COM2201
COM2203
DM2204
GEN0000
GEN0000

DM1301
DM3205

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักการสื่อข่าว
บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทาง
สื่อดิจิทัล
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
17

3
0
1
2
13
8
จานวนชัว่ โมง /สัปดาห์

6
3
30
= 51

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
2
2
5
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
3
3
0
6
การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
3
2
2
5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
1
2
3
รวม
17
14
6
31
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 51
ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
การเป็นผู้ประกอบการสื่อ
การออกแบบและผลิตเว็บ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
6
5
2
11
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 18
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล
DM3203 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
DM3302 การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
2
1
2
3
14
10
8
24
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
DM2203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
DM3101 จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล
DM3204 แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN0000 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
3
2
2
5
2
1
2
3
2
1
2
3
16
11
10
27
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 48

DM2301
DM3404

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทัล
การผลิตอินโฟกราฟิก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
6
5
2
11
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 18

หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
CO4809

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
สหกิจศึกษา
7
540
รวม
7
540
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 540 ชม.)
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COM3901
DM2303
DM3307
DM4201

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด
การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
2
2
5
3
2
2
5
3
3
0
6
3
2
2
5
12
9
6
21
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

หมายเหตุ : สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
COM3901
DM2303
DM3307
DM4201
PEC3801

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3
2
2
5
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
3
2
2
5
กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด
3
3
0
6
การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
3
2
2
5
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
2
90
รวม
14
9
96
21
จานวนชั่วโมง /สัปดาห์ = 126

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
FEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5
450
รวม
5
450
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์ =30 (ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชม.)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ฉ) ระบุในภาคผนวก
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์ประจาหลักสูตร แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
1 นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นศ.ม.
(ด้านนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.
2 นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
(ด้านนิเทศศาสตร์)
นศ.ม.
ค.บ.
3 นายประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.ม.
(ด้านนิเทศศาสตร์)
กศ.บ.
4 นางสาวจิราพร ขุนศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นศ.ด.
(ด้านนิเทศศาสตร์)
นศ.ม
ศศ.บ.
อาจารย์ประจาหลักสูตร แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
5 นางสาววริษฐา อุเทศนันท์
อาจารย์
ว.ม.
ว.บ.
6 นายกฤศ โตธนายานนท์
อาจารย์
ศศ.ม.
นศ.บ.
7 นายธวัชชัย ดวงไทย
อาจารย์
ศศ.ม.
ค.อ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565

นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
นาฏศิลป์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสุรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2533
2558
2534
2530
2540
2531
2557
2541
2536

15

15

15

15

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

สื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

2557
2553
2556
2552
2556
2548

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

40

40

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
นศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.

นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การหนังสือพิมพ์
การสื่อสารมวลชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2539
2535
2553
2540
2532

ว.ม.
ว.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
นศ.บ.
นศ.ด.
นศ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.

การจัดการการสื่อสารองค์กร
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วารสารศาสตร์
การบริหารสื่อสารมวลชน
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2559
2552
2546
2543
2559
2554
2550
2541
2539
2558
2549
2545

8

นายคมสัน รัตนะสิมากูล

รองศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

9

นางสาวเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

อาจารย์ประจาหลักสูตร แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
10 นางสาวสาวิตรี พรหมสิทธิ์
อาจารย์
11

นางสาวอภิสรา กฤตาวาณิชย์

อาจารย์

12

นายกฤษณะ แสงจันทร์

อาจารย์

13

นางสาวเสริมศิริ นิลดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

14

นางสาวกรกนก นิลดา

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
9
9
9
9

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

6

6

6

6

15

15

15

15

หมายเหตุ *ลาดับที่ 1-3 ของแต่ละแขนงวิชาคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
**อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิสูงสุดตรงตามสาขา และสามารถสอนได้ทุกแขนงวิชา

41

41

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
นศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ด.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ด.
นศ.ม
ศศ.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.
ค.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

1

นายคมสัน รัตนะสิมากูล

รองศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

2

นางสาวเสริมศิริ นิลดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

3

นางสาวจิราพร ขุนศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

4

นางสาวเกศกนก
ชุ่มประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

5

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

6

นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี

7

นายประทัย พิริยะสุรวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านนิเทศศาสตร์)

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร์
วารสารสนเทศ
วารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การหนังสือพิมพ์
การสื่อสารมวลชน
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
นาฏศิลป์
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2549
2539
2535
2550
2541
2539
2557
2541
2536
2553
2540
2532
2558
2534
2530
2549
2533
2540
2531

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
9
9
9
9

6

6

6

6

9

9

9

9

15

15

15

15

6

6

6

6

15

15

15

15

6

6

6

6
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
ว.บ.
ศศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.ม.
ค.อ.บ.

สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
สื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารศึกษา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

ว.ม.
ว.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ว.ม.
นศ.บ.

การจัดการการสื่อสารองค์กร
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วารสารศาสตร์
การบริหารสื่อสารมวลชน
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

8

นางสาวกรกนก นิลดา

อาจารย์

9

นางสาววริษฐา อุเทศนันท์

อาจารย์

10

นายกฤศ โตธนายานนท์

อาจารย์

11

นายธวัชชัย ดวงไทย

อาจารย์

12

นางสาวสาวิตรี พรหมสิทธิ์

อาจารย์

13

นางสาวอภิสรา กฤตาวาณิชย์

อาจารย์

14

นายกฤษณะ แสงจันทร์

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2558
2549
2545
2557
2553
2556
2552
2556
2548
2559
2552
2546
2543
2559
2554

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
15
15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

43

43

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1
2

นางสาวถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
นายธีรภัทร วรรณฤมล

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สค.ม.
M.A.

3

นางสาวกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

4
5

นายจุมพล รอดคาดี
นางสาวดวงกมล ชาติประเสริฐ

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

M.S.
Ph.D.

6
7
8
9

นางนิษฐา หรุ่นเกษม
นางสาวกมลณัฏฐ์ พลวัน
นายอริชัย อรรคอุดม
นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

นศ.ด.
นศ.ด.
นศ.ด.
Ph.D.

10
11
12
13
14

นางสาวศศิธร ยุวโกศล
นางศิวพร สุกฤตานนท์
นายชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน
นางสาววราภรณ์ กุลสมบูรณ์
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นศ.ด.
นศ.ด.
ปร.ด.
นศ.ม.
นศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

สังคมวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journalism and Mass Comm. Abilene Christian University,
U.S.A.
Education Technology
Northern Illinois University,
U.S.A.
Broadcast-Journalism
Boston University, U.S.A
Mass Communication
University of WisconsinMadision, U.S.A.
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International
Macquarie University,
Communication
Australia
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารทางการเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2525
2529

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2562 2563 2564 2565
3
3
3
3
3
3
3
3

2540

3

3

3

3

2515
2534

3
3

3
3

3
3

3
3

2549
2546
2553
2549

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

2550
2550
2548
2548
2531

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริงดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดให้ การจั ดการเรี ย นการสอนเน้ นการศึ กษาเชิงบูรณาการกับ การท างาน (Work-Integrated
Learning : WIL) ด้ ว ยการเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โอกาสเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พ กั บ สถาน
ประกอบการหรือองค์วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
รวมทั้งมีรายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเลือกว่าจะใช้ระบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบใดโดยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนกลุ่มรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทั กษะและความช านาญในการทางานทางด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการทางานภายใต้
สถานการณ์จริง
(2) บู รณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้กับการทางานทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาต่างๆ ใน
องค์กรหรือสถานประกอบการทางนิเทศศาสตร์ที่เป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล
ทั่วไป
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
(1) หากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ ลงทะเบี ย นเรี ย นใน
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(2) หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาให้เรียนในปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หรือปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือรายงานการวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ หรือเป็นหั วข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด หลั กการ และ
ทฤษฎีทางนิ เทศศาสตร์ไปใช้แก้ปั ญ หาในการทางานในสถานการณ์ จริง หรือแสวงหาองค์ความรู้และ
ข้อ ค้ น พบใหม่ ๆ ซึ่ งมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์กั บ รายวิช าและสาขาวิ ช าที่ เรีย น โดยต้ อ งผ่ านการพิ จ ารณาหั ว ข้ อ
โครงร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์โดยมีอาจารย์ประจาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือรายงานการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ควรเป็นการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการทางานในสถานการณ์จริงตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยสามารถนาแนวคิดทฤษฎี และหลักการที่นามาใช้ในโครงงานหรื อการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อที่ทา ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานหรือการทาวิจัยมีความชัดเจน และมีขอบเขต
การทาวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึกษาสามารถท างานร่ วมกันเป็ น กลุ่ ม มี ความเชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และ
มีทักษะทางนิเทศศาสตร์ โดยสามารถนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ ผู้ส อนมีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาโครงงานหรือการทาวิจัยและชั่วโมงการให้
คาปรึกษาการจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานหรือการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรือการวิจัยจากผลงานที่ต้องมีการรายงานเป็น
ระยะๆ ต่ออาจารย์ผู้สอน ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการเขียนรายงานที่สมบูรณ์และ
นาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน ตามระยะเวลาที่กาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีบุคลิกภาพที่ดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการอบรมและให้ความรู้เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสม
มารยาทในการสื่อสาร การเข้าสังคม การวางตัว และ
มนุษยสัมพันธ์
- อาจารย์ ส อดแทรกและให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมในขณะสอน
- จัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้
- แนะนาให้นักศึกษาค้นคว้าสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
- อาจารย์ใช้เอกสารตาราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา
3. มี ภ าวะผู้ น า มี ทั ก ษะการท างาน การ - ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท างานเป็ น กลุ่ ม
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน
ตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน
เพื่ อเป็ น การฝึ ก ให้ นั กศึ กษาได้ส ร้างภาวะผู้ น าและการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดีและให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดาเนินกิจกรรมตลอดจนการลงมือปฏิบัติให้เป็นการฝึก
ตามศาสตร์ของรายวิชา
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ให้ ค วามรู้ ถึ งผลกระทบต่ อ สั ง คม ข้ อ กฎหมาย และหลั ก
จรรยาบรรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- จั ด กิจ กรรมที่ กระตุ้น จิต ส านึ ก ในการมี จิ ต สาธารณะและ
สานึกรับผิดชอบต่อสังคม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะการคิด - ส่งเสริมให้นักศึกษามีการทาโครงการพิเศษ งานวิจัย บริการ
วิ เคราะห์ วางแผน และสามารถท างาน วิ ช าการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ตอบสนองความ
ร่วมกับชุมชน
ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

47

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ส่งเสริมให้มีการกาหนดหรือสร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มนักศึกษาเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา
3. การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
4. ผู้สอนให้ความสาคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบ
กับคาอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย
2. ประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เช่ น การตรงต่ อ เวลาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
3. สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน
3. สามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ และน าไปเป็ น เครื่อ งมือ ในการเรีย น และน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน
2. เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษาโดยเน้น
วิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน
3. เน้ น การศึก ษาจากสถานการณ์ จริง และให้ ค วามส าคั ญ สามารถบู รณาการ
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ และนาไป
เป็นเครื่องมือในการเรียน และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่างภาค และ
สอบปลายภาค
2. ประเมินจากการจัดทารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษา กรณีศึกษา
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและการรายงานด้วยวาจา
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
2. มีวิธีคิด สามารถสรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและ
เหตุผล
3. มีวิจารณญาณในการเลือก คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การใช้กิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และ
การตัดสินใจ เช่น การอภิป รายกลุ่ม การให้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะและให้มี การ
นาเสนอ
2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง
3. การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาบรรยายเรื่องวิธีคิด สามารถ
สรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญหา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการนาเสนอ
ด้วยวาจา
2. ประเมินจากการสอบ
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศได้
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. มี ความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน สามารถท างานเป็ น ที ม และมีส่ ว นร่ว มใน
การทากิจกรรม การเรียน การแสวงหาความรู้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นทีม
2. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ
3. ผู้ ส อนรายวิ ช าต่ า งๆ เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสาคัญของความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
2. การให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง
3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
2. สามารถค้นคว้าความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนามาประยุกต์ใช้ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอ
ผลงาน รายงานที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือ
2. จัดให้ มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภ าษาเพื่อการสื่ อสาร
ในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3. ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ข องอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการให้นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงาน
และด้วยวาจา
2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
3. ประเมินจากการให้จัดทาข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

2

GEN1111
GEN1112
GEN1113
GEN1121
GEN1122
GEN1123
GEN1124
GEN1125
GEN1126
GEN1127
GEN1131
GEN1132
GEN1133

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
สุขภาพเพื่อชีวิต
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยตระหนักถึงผลกระทบ
และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร ผู้ ที่เกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ต้องสามารถ
วินิจฉัยปัญหาหรือดาเนินการตัดสินใจใดๆ อย่างยุติธรรมและชัดเจนตามหลักการ เหตุผล ค่านิยมอันดีงาม
และข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนมีบทบาทในการใช้การสื่อสารในการสนับสนุนหรือกาหนดวาระเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้อื่นคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร ชุมชน
และสังคม ตลอดจนใช้การสื่อสารในการสร้างเสริมให้ผู้คนในสังคมเคารพในสิทธิของผู้อื่น และทาหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
ทั้ง 7 ข้อโดยจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักสื่อสารที่ เน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (Work-Integrated Learning : WIL) โดยเน้นการเรียนรู้จากองค์การวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถพั ฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมไปพร้อมกั บวิท ยาการต่างๆ ที่ศึ กษา โดยคุณ สมบั ติด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อได้แก่
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนั กในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
ผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อื่น
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดแย้ง
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตยังได้บรรจุรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมทาง
นิเทศศาสตร์ ในหมวดวิชาแกนซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และความคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความ
ขัดแย้งที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการเคารพสิทธิของผู้อื่น และการคานึงถึง
ผลของการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่น องค์กร และสังคม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่ วนร่วมของนักศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก
ในเรื่องคุณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิช าการและวิชาชีพ ตลอดจนพยายามกระตุ้น
จิตสานึก และความคิดเชิงวิเคราะห์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งเชิงตรรกะ การเคารพสิทธิของ
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ผู้อื่น และการคานึ งผลของการสื่ อสารที่ อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้ รับสาร องค์กร และสั งคมโดยรวม โดยใช้
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน เช่ น การใช้ ก ระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ การวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น การ
มอบหมายงานกลุ่ มและงานเดี่ย ว เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยังต้องจัดการเรียนการสอนด้านคุณ ธรรมและ
จริยธรรมนั กสื่อสารที่ เน้ น การศึ กษาเชิงบู รณาการกับการทางาน (Work-Integrated Learning : WIL)
โดยเน้ นการเรียนรู้จากองค์การวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิน จากการอภิ ปราย การแสดงความคิดเห็ น และการวิเคราะห์ ป ระเด็นหรือ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาที่เรียน
(2) ประเมิ น จากการตรงต่อ เวลาของนั กศึก ษาในการเข้าชั้น เรียน การนั ดหมาย และ
การเข้าร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากรายงานที่นาส่ง อาทิ การอ้างอิง การส่งงานตามกาหนด เป็นต้น
(4) ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(5) ประเมิน จากบทบาทและความรับผิ ดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น ปัญ หาในการ
ทางานกลุ่มและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิ ด และทฤษฎีการสื่อสาร
ที่สาคัญสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารและเพื่อการพัฒนาวิชาการ ตลอดจน
มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อพัฒนาการของศาสตร์และวิชาชีพนิเทศศาสตร์
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางการสื่อสารที่สาคัญในรายวิชาต่างๆ เช่น
หลักนิเทศศาสตร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด หลักการสื่อสารในยุคดิจิทัล ฯลฯ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้และ
ทักษะการสื่ อสารและการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(3) สามารถดาเนิ น การวิจัย และสั งเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการวางแผน สร้างสรรค์และกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรและสังคม
(4) สามารถศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญและศักยภาพทางการสื่อสาร
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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(5) สามารถบู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ กั บ ความรู้ ในศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีอย่างถ่องแท้ เสริมสร้างทั กษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
บูรณาการความรู้ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ บริบทหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้
ยังเน้นให้เรียนรู้วิธีการวางแผนหรือการตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยและการค้นคว้า ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ อีกทั้งควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการศึ กษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-Integrated
Learning : WIL) ด้วยการเรียนรู้จากองค์การวิชาชีพในสถานประกอบการจริง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) รายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
(4) โครงการพิเศษที่นาเสนอในชั้นเรียน
(5) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเอง สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง
รวมถึงสามารถดาเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือขยายแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับบริบท ความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญา ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์มุ่งเน้น
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพื่อนามาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจในที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถคิดค้นและประเมิน
จัดลาดับแนวทางในการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและมีหลักการ นักศึกษาต้อง
มีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
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(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสาร เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถวิ จั ย และสั ง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การวางแผนและ
การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางการสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การระดมสมอง
(4) การแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
(5) การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
(6) การถามตอบ
(7) การเรียนรู้ทักษะการทางานจากสถานประกอบการจริง
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิน ตามสภาพจริง จากผลงาน การมีส่ วนร่ว ม และการปฏิบั ติของนั กศึก ษา เช่ น
ประเมินจากการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น การทากิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน
รายงานการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนและสามารถตัดสินใจดาเนินงานด้วยตนเอง
สามารถประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อสร้างเสริมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานตนเอง
ให้สูงขึ้น มีความรับผิดชอบในงานและสามารถทางานร่วมหรือประสานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพ
และสามารถแสดงทักษะในการเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
(1) สามารถสื่อสาร ประสานงานกับกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถแสดงบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมในการทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(5) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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(6) สามารถเป็นผู้เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(7) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานเดี่ยว การแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขการทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ รวมถึงการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพจากสถานประกอบการด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work-Integrated Learning : WIL)
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ มใน
ชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน และประเมิน
จากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่มอบหมาย
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลทางสถิติเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการทางาน สามารถใช้
วัจนะและอวัจนภาษาทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
(1) มีทักษะการใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานหรือการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนภาษา และ
เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร
(4) สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา / ประเด็นปัญหา
(2) การทารายงาน
(3) การนาเสนองานปากเปล่า
(4) การทารายงานการวิจัย
(5) การแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
(6) การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
(7) การวางแผน สร้างสรรค์ กาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
(8) การฝึกเขียนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างๆ
2.2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา
(2) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) การทากิจกรรมและงานที่มอบหมายในชั้นเรียน
(4) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) การทดสอบ การสอบต่างๆ
(6) โครงการหรือแผนการสื่อสารที่นาเสนอ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
กลุ่มวิชาแกน
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
COM1106 หลักการสื่อข่าว
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์
COM1110 การถ่ายภาพดิจิทัล
COM1203 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
COM1205 วารสารศาสตร์ยคุ หลอมรวมสื่อ
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(วิชาเอกบังคับ)
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR2213 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR2304 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
APR3401 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR4101 การผลิตสือ่ กระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4201 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสื่อสารและการ
ปัญญา
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4





























































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(วิชาเลือก)
APR2203 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
APR2204 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ์
APR2301 การสื่อสารการแสดง
APR2302 การพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่องานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ์
APR2303 การสื่อสารองค์การ
APR3101 การถ่ายภาพดิจิทัลเพือ่ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3102 การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธกี ร
APR3103 การเขียนบทเพือ่ การกระจายเสียงและการ
แพร่ภาพ
APR3104 การสื่อข่าวเพือ่ การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
APR3105 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

2. ความรู้
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสื่อสารและการ
ปัญญา
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

APR3204 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
APR3302 วาทวิทยาเพือ่ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3305 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนา
APR3402 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
APR3505 การผลิตสือ่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
APR4102 การออกแบบสื่อดิจทิ ัลเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
APR4104 ทัศนมิติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใน
ยุคดิจิทัล
APR4301 การจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ การสื่อสารการตลาด
APR4401 การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
APR4901 โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR4906 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4907 การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (บังคับ)
NMC1106 การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
NMC2107 ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
NMC2208 การเขียนบททางสื่อใหม่
NMC2303 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
NMC3102 การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
NMC3103 การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (เลือก)
NMC1302 การรู้เท่าทันสื่อใหม่
NMC1303 ศิลปะการพูดทางสื่อใหม่
NMC1304 ผู้ประกอบการงานสื่อใหม่
NMC2108 การออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่องานสื่อใหม่
NMC2209 การตลาดผ่านเนื้อหาทางสื่อใหม่
NMC2304 การสื่อสารเพศทางเลือกทางสื่อใหม่
NMC2305 จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ผใู้ ช้สื่อใหม่

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

NMC3104 การสร้างตราเพื่องานสื่อใหม่
NMC3105 การผลิตแอพลิเคชั่นเพื่องานสื่อใหม่
NMC3106 การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่าง
สร้างสรรค์
NMC3107 การสร้างสรรค์งานสารคดีทางสื่อใหม่
NMC3213 การรณรงค์ทางสื่อใหม่
NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
NMC3309 การผลิตแอนิเมชัน่ เพื่องานสื่อใหม่
NMC3310 กิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์
NMC3502 สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารภาคพลเมือง
NMC4103 การผลิตข่าวออนไลน์
NMC4104 สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
NMC4105 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาดิจิทลั มัลติมีเดีย (บังคับ)
DM1108 ภูมิทัศน์สื่อ
DM1301 การเป็นผู้ประกอบการสื่อ
DM2101 หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
DM2201 การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทาง
สื่อดิจิทัล
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทาง
สื่อดิจิทัล
DM2203 การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
DM3101 จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล
DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
แขนงวิชาดิจิทลั มัลติมีเดีย (เลือก)
DM1107 หลักการภาพยนตร์
DM2102 การโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
DM2204 การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
DM2301 การบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทัล
DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

DM3201 การออกแบบมัลติสกรีน
DM3202 การพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อ
การสื่อสาร
DM3203 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
DM3204 แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
DM3205 การออกแบบและผลิตเว็บ
DM3206 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
DM3210 การเล่าเรื่องทางสื่อดิจิทัล
DM3212 การถ่ายทอดสดทางสื่อดิจิทัล
DM3213 การใช้ อ ากาศยานไร้คนขั บ เพื่ อสร้างสรรค์
เนื้อหา
DM3302 การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
DM3305 ภาพยนตร์ดิจิทัล
DM3306 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
DM3307 กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด
DM3401 สัมมนาประเด็นสื่อดิจิทัล
DM3402 โครงการพิเศษด้านสื่อดิจิทัล
DM3404 การผลิตอินโฟกราฟิก
DM4201 การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4



































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PEC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 3
PEC4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 3
CO4809 สหกิจศึกษา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

68

68

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่า ด้วยการศึกษาชั้น
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ย งรายว่าด้ว ย การศึ กษาชั้น ปริญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจตรงกั น ทั้ ง สถาบั น และน าไปด าเนิ น การ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิช า โดยการประเมิ น การเรีย นการสอนนั ก ศึ ก ษาในระดั บ รายวิ ช า มี ทั้ ง
การทดสอบความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการการประเมินจากผลงานในทางวิช าชีพอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมายในรูปของกิจกรรมหรือโครงการ ให้เป็นไปตามแผนการสอนของผู้สอน และมีการประเมินการ
เรียนการสอนและการวัดผล
การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ต รสามารถท าได้ โดยมี ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ กษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิ จัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิ จั ย ที่ ได้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
การเรี ย นการสอน และหลั ก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและหน่ ว ยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่
1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้ งสาขาอื่ น ๆ ที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต รวมทั้ งเปิ ด โอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ และการพั ฒนาองค์ ความรู้
ของนักศึกษา
(7) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) การได้งานทาตรงสายวิชาชีพ (ข) จานวนบัณฑิตที่
สามารถเขียนหรือน าเสนองานทางวิช าการทางด้านนิเทศศาสตร์ (ค) จานวนรางวัล ทางสั งคมและวิช าชีพ (ง)
จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
3.1.1 ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.1.3 สอบผ่ านเกณฑ์ การประกัน มาตรฐานขั้น ต่าก่อนส าเร็จการศึกษาส าหรับ บัณ ฑิต มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย (Exit-Exam)
3.1.4 สอบผ่ า นเกณฑ์ ก ารประกั น มาตรฐานเฉพาะวิ ช าชี พ (Exit-Exam) ของสาขาวิ ช าตามที่
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
3.1.5 อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก จ)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นั กศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมิ นผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศในด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ รวมถึงในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่า ง ๆ การประชุมทางวิช าการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพู น
ประสบการณ์
(3) จั ดเตรีย มอาจารย์ ที่มีป ระสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนเป็นพี่ เลี้ ยงให้ แก่อาจารย์ใหม่ในช่ว ง
ปีแรกของการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(3) ส่ งเสริ ม การท าวิจั ย สร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ เป็ น หลั กและเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
สังคมต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ป ระกาศใช้ และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบทุกแขนงวิชา แขนงวิชาละไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือมีตาแหน่งทางวิ ชาการ
ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและแขนงวิชา
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
1.4 มีการดาเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) อันได้แก่
1.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
1.4.3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและ/หรือ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) ครบทุ ก
รายวิชา
1.4.4 มีรายงานผลการดาเนิน การของรายวิชาและ/หรือประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5, มคอ.6)
ครบทุกรายวิชา
1.4.5 มีรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
มีการกากับดูแลคุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับ ผิ ดชอบ และด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกปี
2.2 มีการติดตามสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต หรือการประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี โดยมีการสารวจเป็นประจาทุกปี
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3. นักศึกษา
มีการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนานักศึกษารวมถึงการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา การกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การกาหนดเกณฑ์การ
คัดเลื อก รวมถึงมีการเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าศึก ษา โดยมี การจัดสอบวัดความรู้แรกเข้าของ
นักศึกษาเพื่อประเมิน ศักยภาพด้ านความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แล้วนามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา
3.2 มีระบบและกลไกในการดูแลให้คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดยอาจารย์
ทุกคนจัดชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา สัปดาห์ละอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
3.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทักษะพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการทางาน
3.4 มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษา การสาเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร รวมถึงผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยจัดทาทุกปีการศึกษา
4. อาจารย์
มีการบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ คุณภาพของอาจารย์ รวมถึงการติดตามผลที่
เกิดขึ้นกับอาจารย์ โดยดาเนินการ ดังนี้
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่ มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ กลไก
การคัดเลือกอาจารย์ รวมถึงการบริหารและมีแผนการพัฒนาอาจารย์
4.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่ของ
อาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร โดยจัดทาทุกปีการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมและกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้งในด้าน
การกาหนดผู้ส อน การกากับ ติดตาม การจัดทารายละเอียดของรายวิช าและ/หรือ ประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) การกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
73

5.3 มีการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยการ
ประเมิ น จากผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา การประเมิ น ผลการด าเนิ น การของรายวิช าและ/หรื อ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5, มคอ.6) และการประเมินผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5.4 มี การประเมิ น หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQF) โดยจัด ท า
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสิ้นปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1 มีระบบการดาเนินงานของหลักสูตร แขนงวิชา คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งด้านอาคาสถานที่ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่ว มของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน
6.2 มี ระบบและกลไกในการส ารวจติดตาม และประเมินศักยภาพของสิ่ งสนั บสนุนการเรียนรู้ โดยมี
จ านวนที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อการจัด การเรียนการสอน โดยมี การส ารวจและติ ดตามทุ ก ปี
การศึกษา
6.3 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ รวมถึ ง มี
กระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นประจาทุกปีการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับโปรแกรมวิชาและ/หรือ การ
ปรึ ก ษา หารื อ กั บ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ก ารสอน ส่ ว นช่ ว งหลั ง การสอนควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
- ประเมิ น จากผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา จากพฤติ ก รรมการแสดงออกการท ากิ จ กรรมและ
ผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตที่จบใหม่
- ผู้ใช้บัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่ านการประกั นคุณภาพหลั กสู ตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ตารางเปรี ย บเทีย บหลั กสู ตรนิเทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561
คาอธิบายรายวิชา
บทสรุปการประเมินความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

84

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
Certificate

นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การสือ่ สารมวลชน)
การฝึกอบรมหลักสูตร
EDUCATION MANAGEMENT

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2546 - 2556
พ.ศ. 2546 - 2555
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2533
UNIVERSITY OF
ค.ศ. 1996
CALIFORNIA, LOS ANGELES
(UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
วรินทรีย์ เยาว์ธานี และเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2561). องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร. ตาก.
537-550.
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. APR3102
การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
2. APR3301
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3. APR3305
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
4. APR3402
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. APR3504
การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551 - 2553

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสุรินทร์

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2530

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการและเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (ผู้ร่วมก่อตั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมมือป้องกันเอดส์
จังหวัดเชียงรายเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
วรินทรีย์ เยาว์ธานี และเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2561). องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร. ตาก.
537-550.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. APR2201
การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. APR2202
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3. APR3401
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
4. APR4201
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ–นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2531

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขานุการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ประทัย พิริยะสุรวงศ์. (2560). การสื่อสารบอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบทเพลงร้องของชนเผ่า
อ่าข่า จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 144-159. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1110 หลักการถ่ายภาพ
2. COM1106 หลักการสื่อข่าว
3. COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
4. APR3404
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
5. APR2209
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาววริษฐา อุเทศนันท์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – 2554
พ.ศ. 2552 – 2553

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วารสารศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2553

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครีเอทีฟ บริษัท ไอแอมพอสซิเบิล จากัด
สื่อสารการตลาด บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์ . (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone Driven
in Chiangrai. The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 350-355.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
2. COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3. COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
4. NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
5. NMC3402 การสื่อสารภาพลักษณ์
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายกฤศ โตธนายานนท์
อาจารย์

ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2556 – 2558
พ.ศ. 2553 – 2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2552

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Senior Project บริษัท อีเวนท์ 59 จากัด
Senior Project บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ทกรุ๊ป จากัด
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โตโยต้า ล้านนา จากัด
Graphic Desigh บริษัท Thailand web marketing จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์. (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
2. NMC3102 การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
3. NMC3106 การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์
4. NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
5. NMC4105 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายธวัชชัย ดวงไทย
อาจารย์
ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556
คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2548

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 25560 - ปัจจุบัน ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2558 - 2560
อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550- 2558
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2548- 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์ . (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone Driven
in Chiangrai. The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 350-355.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. NMC1106 การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
2. NMC2108 การออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่องานสื่อใหม่
3. NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
4. NMC3308 การสร้างสรรค์งานโมชั่นกราฟิก
5. NMC3309 การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสาวิตรี พรหมสิทธิ์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2552

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็มมารุต จากัด
กองบรรณาธิการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์ . (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
สาวิตรี พรหมสิทธิ์ . (2559). การเปิ ดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูล ทางเฟซบุ๊กของ
เจเนอเรชั่นวายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ . วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
มิถุนายน 2559): 65-79. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง. ลาปาง.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1106
หลักการสื่อข่าว
2. COM2201
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3. DM1107
หลักการภาพยนตร์
4. DM2101
หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
5. DM2203
การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอภิสรา กฤตาวาณิชย์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558- 2560
พ.ศ. 2546- 2557

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2543

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์ (รับจ้างอิสระ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส บริษัท เจ เอส แอล จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
2. COM1102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
4. DM3210
การเล่าเรื่องทางสื่อดิจิทัล
5. DM3302
การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายกฤษณะ แสงจันทร์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 – 2560
พ.ศ. 2554 – 2555

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครีเอทีพ บริษัท มีเดียสตูดิโอ จากัด
ครีเอทีพ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. DM2204 การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
2. DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล
4. DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
5. DM3204 แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
Certificate

นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การสือ่ สารมวลชน)
การฝึกอบรมหลักสูตร
EDUCATION MANAGEMENT

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2546 - 2556
พ.ศ. 2546 - 2555
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2533
UNIVERSITY OF
ค.ศ. 1996
CALIFORNIA, LOS ANGELES
(UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
วรินทรีย์ เยาว์ธานี และเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2561). องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร. ตาก.
537-550.
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. APR3102
การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
2. APR3301
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3. APR3305
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
4. APR3402
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. APR3504
การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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105

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551 - 2553

นางวรินทรีย์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสุรินทร์

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2530

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการและเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (ผู้ร่วมก่อตั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการฝ่ายวิชาการภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมมือป้องกันเอดส์
จังหวัดเชียงรายเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
วรินทรีย์ เยาว์ธานี และเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2561). องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 :
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร. ตาก.
537-550.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. APR2201
การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. APR2202
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3. APR3401
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
4. APR4201
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5. COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ–นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2531

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขานุการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ประทัย พิริยะสุรวงศ์. (2560). การสื่อสารบอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบทเพลงร้องของชนเผ่า
อ่าข่า จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 144-159. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1110 หลักการถ่ายภาพ
2. COM1106 หลักการสื่อข่าว
3. COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
4. APR3404
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
5. APR2209
การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นางสาวจิราพร ขุนศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
ศศ.บ. (การสือ่ สารมวลชน)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2544 - 2551

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2536

รองคณบดี ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขานุการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
จิราพร ขุนศรี. (2561). กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(50), 23-45.
Khunsri, Jiraporn. (2018). Cultural Communication Strategy for Transmission of Lanna Local
Wisdom “ Corpse’s Castle” by Using Short-Film medium at Baan Rong Bua Loy
Community, Chiang Rai Province. The 13th International Conference Proceeding “ ASIAN
Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental
Stability. Japan. 270-276.
112

รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี
1. COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
2. NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด
3. NMC4901 โครงการพิเศษด้านสื่อใหม่

113

114

115

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาววริษฐา อุเทศนันท์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – 2554
พ.ศ. 2552 – 2553

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วารสารศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2553

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครีเอทีฟ บริษัท ไอแอมพอสซิเบิล จากัด
สื่อสารการตลาด บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์ . (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone Driven
in Chiangrai. The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 350-355.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
2. COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3. COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
4. NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
5. NMC3402 การสื่อสารภาพลักษณ์
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายกฤศ โตธนายานนท์
อาจารย์

ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2556 – 2558
พ.ศ. 2553 – 2556

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2552

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Senior Project บริษัท อีเวนท์ 59 จากัด
Senior Project บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ทกรุ๊ป จากัด
เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โตโยต้า ล้านนา จากัด
Graphic Desigh บริษัท Thailand web marketing จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์ . (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
2. NMC3102 การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
3. NMC3106 การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์
4. NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
5. NMC4105 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายธวัชชัย ดวงไทย
อาจารย์
ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556
คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2548

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 25560 - ปัจจุบัน ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2558 - 2560
อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550- 2558
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2548- 2550
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนลาปางเทคโนโลยี
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ธวัชชัย ดวงไทย, วริษฐา อุเทศนันท์ และกฤศ โตธนายานนท์ . (2561). บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอ
ข่ า วการพนั น ฟุ ต บอล. วารสารวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย, ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). 191-216. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.
Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone Driven
in Chiangrai. The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 350-355.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. NMC1106 การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
2. NMC2108 การออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่องานสื่อใหม่
3. NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
4. NMC3308 การสร้างสรรค์งานโมชั่นกราฟิก
5. NMC3309 การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชือ่ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นายคมสัน รัตนะสิมากูล
รองศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
ศศ.บ. (การสือ่ สารมวลชน)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2560
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2542 - 2546
พ.ศ. 2541 - 2542
พ.ศ. 2537 - 2540
พ.ศ. 2536 - 2537

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2535

อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เขียนสารคดี บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จากัด
ผู้ควบคุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์ มูลนิธีโลกทัศน์ไทย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชนกับ
ความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย. วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-34.
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
2. NMC4904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อใหม่
3. COM1105 หลักการถ่ายภาพ
4. COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
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122

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นางสาวเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2541 - 2555
พ.ศ. 2535 - 2540
พ.ศ. 2532 - 2535

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2532

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ผู้สื่อข่าวประจาโต๊ะการตลาด หนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
สื่อข่าวประจาโต๊ะการตลาด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ . (2561). การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ทางล้านนาของชุมชนเทศบาล
ตาบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 12(2), 117-148.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี
1. COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
2. NMC3103 การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
3. NMC3213 การรณรงค์ทางสื่อใหม่
4. NMC4103 การผลิตข่าวออนไลน์
5. NMC2304 การสื่อสารเพศทางเลือกทางสื่อใหม่
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสาวิตรี พรหมสิทธิ์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2552

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็มมารุต จากัด
กองบรรณาธิการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
สาวิตรี พรหมสิทธิ์ . (2559). การเปิ ดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูล ทางเฟซบุ๊กของ
เจเนอเรชั่นวายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
มิถุนายน 2559): 65-79. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง. ลาปาง.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1106
หลักการสื่อข่าว
2. COM2201
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3. DM1107
หลักการภาพยนตร์
4. DM2101
หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
5. DM2203
การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอภิสรา กฤตาวาณิชย์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558- 2560
พ.ศ. 2546- 2557

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2543

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์ (รับจ้างอิสระ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส บริษัท เจ เอส แอล จากัด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
2. COM1102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
4. DM3210
การเล่าเรื่องทางสื่อดิจิทัล
5. DM3302
การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายกฤษณะ แสงจันทร์
อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 – 2560
พ.ศ. 2554 – 2555

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครีเอทีพ บริษัท มีเดียสตูดิโอ จากัด
ครีเอทีพ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่
2 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 35-47. มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. DM2204 การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
2. DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล
4. DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
5. DM3204 แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นางสาวเสริมศิริ นิลดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 – 2560
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2542 - 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2539

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองคณบดีด้านจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา. (2561). สถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารโน้มน้าวใจในประเทศไทย. วารสารการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา. 11(2), 1-27.
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 21(2), 35-47.
เสริมศิริ นิลดา และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชนกับ
ความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย. วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-34.
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Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone Driven
in Chiangrai. The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 350-355.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1106 หลักการสื่อข่าว
2. COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
3. COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
4. COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
5. DM3101
จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

นางสาวกรกนก นิลดา
อาจารย์ (ด้านนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
ว.ม. (สือ่ สารมวลชน)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2552 - 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2545

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อาจารย์พิเศษสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
เสริมศิริ นิลดา, กรกนก นิลดา, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิ สรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ
เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 21(2), 35-47.
กรกนก นิลดา. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มีสถานภาพเคยเป็นทหารที่มาจาก
การทารัฐประหาร. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 20(ฉบับพิเศษ). 118-130.
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
1. COM1102 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3. COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
4. DM1108
ภูมิทัศน์สื่อ
5. DM2102
การโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
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ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
กับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ที่

หัวข้อ

1 รูปแบบของหลักสูตร

2 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)
3 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)
4 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสร้าง
องค์ ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญทางด้ า นนิ เทศศาสตร์ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผลิตบัณ ฑิ ตให้เป็นผู้รอบรู้ รู้จริง คิดเป็นท าเป็น และ
สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสานึกและ
ยึดมั่น ในคุณ ธรรม จริยธรรม และความรับ ผิดชอบตลอดจนเป็ นแหล่งศึ กษา
ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิปัญ ญาทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่สามารถ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

-

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ความเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีและ
สังคม รวมทั้งผูมิ
ทัศน์สื่อในปัจจุบัน
คงเดิม

-

คงเดิม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสร้าง
ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการผลิ ต เนื้ อ หาเพื่ อ น าเสนอสู่ สั งคมอย่ า ง
สร้ า งสรรค์ แ ละมี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารในยุ ค ปั จ จุ บั น
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คือ ผลิตบัณฑิตที่ “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ มีจิตสานึก
และจิตสาธารณะต่อสังคม” กล่าวคือ หลักสูตรจะมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขานิเทศ

เพื่อให้ปรัชญาของ
หลักสูตรสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาประเทศทัง้ ศาสตร์ที่มีคุณภาพและสามารถปฏิ บัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
ในปัจจุบันและอนาคต
สานึ กรับ ผิด ชอบต่อ สังคม โดยการจัดการเรีย นการสอนที่ เน้ น การศึ กษาเชิ ง
บูรณาการกับการทางาน (Work-Integrated Learning : WIL) เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณ สมบั ติค รบถ้วนตามมาตรฐานทางวิชาชีพ นั กสื่อสาร ตลอดจนเป็ นแหล่ ง
ศึกษา ค้ นคว้า วิจัย และเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิปั ญ ญาทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบนและการพัฒนา
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

หลักสูตรนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งเน้น ผลิตบัณ ฑิ ตให้ มี
ความรู้ค วามสามารถ และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพ ด้ านนิ เทศ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้อง
มีความรู้ และความสามารถ ดังนี้
1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์รอบรู้ข่าวสารข้อมูล
โดยรู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ทัน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเข้าใจวิธีการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะในการใช้ ก ระบวนการทางวิ ช าชี พ นิ เ ทศศาสตร์ ทั้ ง
กระบวนการด้ า นการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลและกระบวนการด้ า นการ
สื่อสารมวลชนโดยสามารถใช้สื่ อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการสื่อ สารที่
ทันสมัยได้เป็นอย่างดี
1.2.3 เป็นผู้มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สานึกรักในวิชาชีพมีความคิดที่จะ
ใช้ข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์สร้างสรรค์งานโดย
สานึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตดังนี้
1.2.1 เพื่ อ ผลิต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ในแนวคิ ดและเทคนิค การสื่อ สารทางนิ เทศ
ศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์ ค วามรู้นั้ น ผ่ านทั กษะการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการสื่อสารที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารในสถานการณ์
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี แ นวคิ ด และทั ก ษะความสามารถในการเป็ น
ผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร ซึ่งต้องมีความรู้ในการบูรณาการด้านการผลิต
เนื้ อ หา การบริ ห ารจั ด การ และการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อสาร เพื่ อ เป็ น
ผู้ประกอบการสื่อในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีคุณภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบั ณ ฑิตที่ มีทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชีพนิ เทศศาสตร์ รู้เท่ าทัน ตนเอง
ผลิ ต และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยความมี จิ ต ส านึ ก ในวิ ช าชี พ และมี ค วาม
รับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ

เหตุผลในการ
ปรับปรุง
(พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตของ
คณะวิทยาการจัดการ
5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) รวมถึง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ การผ ลิ ต
บั ณ ฑิ ต เป็ น ไ ป
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์
บั ณ ฑิ ต ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราช
ภั ฏ เชี ย งรายและ
ค ณ ะ วิ ท ย าก า ร
จั ด ก า ร ร ว ม ถึ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ด้ า น
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
แรงงานนั ก นิ เ ทศ
ศาสตร์ในปัจจุบัน
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ที่

หัวข้อ

6 ระบบการศึกษา
1. ระบบการศึกษา
ระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน
3. การเทียบเคียง
หน่วยกิต

7
8

ประเภทหลักสูตร
การดาเนินการหลักสูตร
1. วันเวลาในการจัด
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
1.2.4 เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรมซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย รับ ผิ ด ชอบ อดทนสู้ งานมี จิ ต
สาธารณะ และมองโลกอย่างเป็นกลางโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
1.2.5 เป็ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ นิ เ ทศศาสตร์ คล่ อ งแคล่ ว
กระฉับกระเฉงริเริ่ม สร้างสรรค์ทันสมัย รอบคอบ และมีลักษณะแห่งความเป็น
ผู้นาและมีความเสียสละอยู่ในตัว
1. ระบบการศึกษาระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึ ก ษาปกติ หนึ่ งภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15
สัปดาห์
2. การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
3. การเทียบเคียงหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียน การสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
พ.ศ. 2554
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง

1. ระบบการศึกษาระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค
การศึ ก ษาปกติ หนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 สัปดาห์
2. การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
3. การเทียบเคียงหน่วยกิต
ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายว่ า ด้ ว ย
การศึ กษาชั้ นปริญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และข้อ บังคับ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงรายว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หรือเป็นไปตามประกาศปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ว่า
ด้วย การศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 และ
ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560)

คงเดิม
เป็นไปตาม
ประกาศปฏิทิน
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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หัวข้อ
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
คงเดิม

-

-

คงเดิม

-

-

คงเดิม

2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา
(3) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
3. คุณสมบัติเฉพาะ
สาขา
4. การคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษา
5. แผนการรับนักศึกษา

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบ
การศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
-

-

-

80

2562
80
80
80
80
320
80

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบ
การศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
750 1,000
-

-

-

250

2565
250
250
250
250
1,000

เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาด และเพื่อ
ตอบสอน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแห่งชาติ

250

160
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ที่
9

หัวข้อ
โครงสร้าง
หลักสูตร

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
33 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Information Technology in Daily Life
GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดรายวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่า
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
27 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1111 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
1.2 เลือกเรียนจากวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีก 3 หน่วยกิต
GEN1112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Information technology for communication and learning

เหตุผลในการปรับปรุง
กลุ่มวิชาบังคับได้มีการปรับเพิ่ม
จ านวนวิ ช าจาก 18 นก. เป็ น
24 น ก . เพื่ อให้ นั ก ศึ กษ าได้
เรี ย นรู้ ร ายวิ ช าที่ เน้ น ทั ก ษะที่
หลากหลาย (Multi-skill) ใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ยุคปัจจุบัน
ซึ่ ง เป็ น ทั กษ ะทางวิ ช าชี พ ที่
ตลาดแรงงานต้องการ

เป็ นไปตามหลักสูตรหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย

155

161

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
3(3-0-6)
Healthy Living
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั่วไปเรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
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GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Healthy living
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1121 การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental English Communication
GEN1122 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Writing in Daily Life
GEN1123 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Reading in Daily Life
GEN1124 ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Language as Windows to the World
GEN1125 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2(1-2-3)
English for Careers
GEN1126 ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
2(1-2-3)
st
English in the 21 Century
2.2 รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
GEN1127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

156

162

ที่
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GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ข ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตรเรียน
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
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GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ค สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GEN1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
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GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

เหตุผลในการปรับปรุง

บังคับ ง สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
บังคับเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
GEN1212 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
Academic English for International Students
GEN1213 การเรียนรู้แบบอิงเนื้อหา
3(3-0-6)
Content-based Language Learning
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN1208 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Lao for Basic Communication
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GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
GEN1211 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Malay for Basic Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
GEN1032 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
GEN1033 ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
Lanna Studies
GEN1134 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1131 พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
3.2 เลือกเรียนจากวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีก 3 หน่วยกิต
GEN1132 วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
GEN1133 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
GEN1135 สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
GEN1136 การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Laws
GEN1137 สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate

เหตุผลในการปรับปรุง
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
World and Regional Society
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai and Local Society
GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Psychology for Social Development
GEN1143 ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
GEN1144 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
GEN1145 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GEN1141 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN1142 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN1143 ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
GEN1144 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
GEN1145 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
GEN1146 การรู้เท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
GEN1147 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN1148 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
GEN1204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication

เหตุผลในการปรับปรุง
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หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 36 หน่วยกิต
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
COM1103 หลักการสื่อสารสื่อใหม่
3(3-0-6)
Principles of New Media Communication
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
COM1105 หลักการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Principles of Photography
COM1106 หลักการสื่อข่าว
3(2-2-5)
Principles of News Reporting
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Principles of Broadcasting

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน) 36 หน่วยกิต
COM1101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
COM1102 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Principles of Advrtising and Pulbic Relations
COM1104 หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
COM1106 หลักการสื่อข่าว
Principles of News Reporting
COM1107 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Broadcasting
COM1110 การถ่ายภาพดิจิทัล*
Digital Photography
COM1203 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์*
Language for Communication Arts

เหตุผลในการปรับปรุง
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เพื่ อ ปรับ ปรุงรายวิช าแกนให้ มี
ความทั น สมัย ตามสถานการณ์
ทางวิ ช าชี พ นิ เทศศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารยุ ค
ดิจิ ทั ล รวมถึ งเพิ่ มรายวิชาเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ านภาษาในการ
สื่อสาร

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา และวิชา
ที่เพิ่มเติม

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
COM1108 หลักวารสารศาสตร์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
3(2-2-5)
(Principles of Journalism and Online
Publications)
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Communication Arts)
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Personality for Communication Arts)
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Laws and Ethics of Communication Arts)
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(Research in Communication Arts)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ*
(Journalism in Media Convergence Age)
COM2201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(English for Communication Arts)
COM2202 บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
(Personality for Communication Arts)
COM2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
(Laws and Ethics of Communication Arts)
COM3901 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(Research in Communication Arts)

เหตุผลในการปรับปรุง
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

*หมายเหตุ วิชาใหม่
คาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มใหม่
COM1110 การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography
ประวัติความเป็ นมาและความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ เพื่ อให้
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผู้ส่งสารได้ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ถ่ายภาพดิจิทัล แสงในการถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพ การ
ตกแต่งภาพดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตกแต่ง
ภาพและการเผยแพร่ภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิทัล และการ
นาเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพ

เพื่ อ ปรับ ปรุงรายวิช าแกนให้ มี
ความทั น สมัย ตามสถานการณ์
ของวิ ช าชี พ นิ เทศศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารยุ ค
ดิ จิ ทั ล รวม ถึ ง ราย วิ ช าเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ านภาษาในการ
สื่อสาร
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COM1203 การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
หลักการ ความหมาย ความสาคัญของภาษาและการสื่อสาร ทักษะ
การใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน สื่อใหม่ และการสื่อสารองค์กรในด้าน
ต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน การจับใจความสาคัญ การ
เรียบเรียงความคิด การสรุป การวิเคราะห์ การถ่ายทอดสาร และการเล่าเรื่อง
ผ่านสื่อ ลักษณะการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ การฝึก
ปฏิ บั ติ ด้ า นการใช้ ภ าษาในงานนิ เทศศาสตร์ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมและ
สร้างสรรค์

เหตุผลในการปรับปรุง

COM1205 วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
3(2-2-5)
Journalism in Media Convergence Age
ปรัชญาวารสารศาสตร์ดั้งเดิมและวารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
ทฤษฎีเชิงบรรทัดฐานของสื่อมวลชน สื่อวารสารศาสตร์ ประวัติและพัฒนาการ
ของงานวารสารศาสตร์ งานข่าวในสื่อวารสารศาสตร์ การรายงานข่าวข้ามสื่อ
การจัดองค์กรของสื่อวารสารศาสตร์ ยุคใหม่ วารสารศาสตร์แนวใหม่ ปัจจัย
ด้า นการหลอมรวมสื่ อ ที่ ส่ งผลต่ อ งานวารสารศาสตร์ หลั ก จริ ยธรรมในงาน
วารสารศาสตร์
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 24 หน่วยกิต
APR2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Writing for Advertising and Public Relations
APR2202 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด 3(3-0-6)
Advertising and Public Relations for Marketing
APR3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media
APR3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Creativity and Production for Advertising and
Public Relations
APR3404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Radio and Television Program Production for
Advertising and Public Relations
APR3504 การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Planning

AD2201 การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Advertising and Public Relations
APR2213 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์* 3(2-2-5)
Digital Technology for Advertising and Public Relations
APR2304 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์*
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Campaign
AD3301 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media
AD3401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Creativity and Production for Advertising and Public
Relations
AD3504 การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Planning
APR4101 การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์*
3(2-2-5)
Broadcasting Media Production for Advertising and
Public Relations
APR4201 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ *
3(2-2-5)
Strategies for Advertising and Public Relations

เหตุผลในการปรับปรุง

เพิ่ ม การปฏิ บั ติ งานทางวิชาชี พ
ก า ร โฆ ษ ณ า แ ล ะ ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้
สามารถจั ด การเรี ย นการสอน
แบบบูรณาการเรียนการสอนกับ
การทางาน (WIL)
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
คาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มใหม่
APR2213 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Digital Technology for Advertising and Public Relations
ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อุปกรณ์สร้างสื่อดิจิทัล ที่ใช้
ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งและรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การส่งและกระจายข่าวสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตและสื่อสมัยใหม่ วิธีการส่งสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ต่างๆ
การใช้ เครื่ อ งมื อ หรื อ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์

เหตุผลในการปรับปรุง

เพื่ อ เพิ่ ม การปฏิ บั ติ ง านทาง
วิ ช าชี พ การโฆษณ าและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้
สามารถจั ด การเรี ย นการสอน
แบบบู ร ณาการการเรี ย นการ
สอนกับการทางาน (WIL)

APR2304 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Campaign
หลักการและแนวคิดในการรณรงค์ กระบวนการวางแผนการรณรงค์
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การกาหนดกลยุทธ์ด้านสื่อและเนื้อหา
ในการณรงค์ การประเมินผลการรณรงค์ ฝึก ปฏิบั ติการวางแผนรณรงค์เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดและองค์กร
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หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
APR4101 การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Broadcasting Media Production for Advertising and Public
Relations
หลักการในการผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพประเภทต่างๆ ที่
เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อตามยุคสมัย ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อกระจายเสียงและ
แพร่ภาพเบื้องต้นตามขั้นตอน โดยใช้วิธีการและเทคนิคในการผลิตสื่อเพื่อการ
กระจายเสียงและแพร่ภาพที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนามาใช้ใน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

เหตุผลในการปรับปรุง

APR4201 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Strategies for Advertising and Public Relations
การกาหนดกลยุทธ์ การวางแผน วัตถุประสงค์ และกลวิธีในการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเลือกซื้อและเลือกใช้ช่องทางในการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้เทคนิคและยุทธวิธีต่างๆ ใน
การน าเสนองานโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละ
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) เพิ่มรายวิชาใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง

APR2301 การสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Performing Communication
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบต่างๆ ของการแสดง วิวัฒนาการของ
การแสดงในยุคสมัยต่างๆ รูปแบบการแสดงบนเวทีและการแสดงผ่านสื่อ การ
นาศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ โดย
นาเอาเรื่องราวและปรากฏการณ์ ทางสังคมหรือจินตนาการมาถ่ายทอดเป็ น
รูปแบบการแสดงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยมีการฝึกปฏิบัติ
APR2302 การพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่องานโฆษณาและ
งานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Modern Media Development for Advertising and Public
Relations
ศึกษากระบวนการเกิดและพัฒนาการของสื่อสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
กระบวนการออกแบบสื่ อ และการส่ ง สารเพื่ อ ใช้ ใ นสื่ อ สมั ย ใหม่ ใ ห้ บ รรลุ
จุดประสงค์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัลในการสื่อสารเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
รูปแบบและเนื้อหาในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์บนสื่อสมัยใหม่ต่างๆ
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หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
APR2303 การสื่อสารองค์การ
3(3-0-6)
Organization Communication
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารในองค์ ก าร วั ฒ นธรรม
องค์การ พฤติกรรมการสื่อสารกับวัฒ นธรรมองค์การ ทักษะที่จาเป็นในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์การโดยใช้
รูปแบบการสื่อสารลักษณะต่างๆ จริยธรรมของการสื่อสารองค์การ

เหตุผลในการปรับปรุง

APR3101 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Digital Photography for Advertising and Public Relations
ศึกษากระบวนการเกิดภาพดิจิทัล อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิทัล แสง
เงาในการถ่ ายภาพ ประเภทของภาพถ่ายดิจิทั ลที่ ใช้ในงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพแต่ละ
ประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผู้ดูภาพ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบภาพดิจิทัลในรูปแบบ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาและการประเมินคุณค่าและคุณภาพ
ของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR3102 การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
3(2-2-5)
Announcer, Narrator and Master of Ceremony
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการเป็นผู้ประกาศข่าว รายงานข่าว
อ่านข่าว ผู้บรรยาย พิธีกร และผู้ดาเนินรายการเพื่อการกระจายเสียงและการ
แพร่ภาพทางสื่อต่างๆ การออกเสียงที่ถูกต้องตามอักขรวิธี ทั้งออกอากาศสด
และบันทึกเสียง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคยและคล่องแคล่ว การ
ใช้เสียงที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่
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หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร

เหตุผลในการปรับปรุง

APR3103 การเขียนบทเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ 3(2-2-5)
Script Writing for Broadcasting
ศึกษาหลักการและขั้นตอนในการเขียนบทเพื่อการกระจายเสียง
และการแพร่ ภ าพ วิ เ คราะห์ เ รื่ อ งราวที่ เ ป็ น จริ ง เรื่ อ งสมมุ ติ ถ่ า ยทอด
แนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียนเพื่อการฟัง การจินตนาการ และ
การเห็ น เหตุ ก ารณ์ ทั้ งในแนวที่ เป็ น จริ งตามธรรมชาติ แ ละแนวสร้ า งสรรค์
รวบรวมข้อมูล วางแผน และเขียนเป็นบทเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่
ภาพในรูปแบบต่างๆ
APR3104 การสื่อข่าวเพื่อการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
3(2-2-5)
News Reporting for Broadcasting
ศึกษาเทคนิคในการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการ
เขียนข่าวทางการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ การพิจารณา ความสาคัญ
คุ ณ ค่ า องค์ ป ระกอบ และความน่ า สนใจของข่ าว ฝึ ก ปฏิ บั ติ เขี ย นข่ าวและ
รายงานข่าวเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพในรูปแบบต่างๆ
APR3105 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
Radio Program Production for Local Development
ศึกษากระบวนการผลิ ตรายการวิท ยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ
เริ่มตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน การเขียนบท การพูดทางวิทยุ การจัดทา
รายการ การน าเสนอรายการ และการประเมิ น ผล ตลอดจนฝึ ก ปฏิ บั ติ ใช้
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อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

เหตุผลในการปรับปรุง

APR3505 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Media Production for Advertising and Public Relations
หลักการ รูปแบบ และวิธีการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของสื่อตามยุคสมัยในรูปแบบต่างๆ การสร้างกราฟิกและการตัดต่อทั้ง
ในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่
ทั น สมั ย โดยใช้ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการผลิ ต ที่ น่ า สนใจ วางแผนการผลิ ต
จัดเตรียมเนื้อหา ออกแบบ ดาเนินการผลิต และประเมินผลการผลิตสื่อ รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อเพื่อนามาใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4102 การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Digital Media Design for Advertising and Public Relations
ศึกษาหลักการ วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบ
ผลิตสื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติออกแบบและการนาเสนองานด้านสื่อดิจิทัลด้วย
กรรมวิธี เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อสมัยใหม่ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 18 หน่วยกิต
NMC1105 หลักการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเครือข่าย
Principles of Internet and Network
Communication
NMC2105 การออกแบบเว็บไซต์
Website Design
NMC2203 การเขียนบทและนาเสนอเรื่องด้วยภาพ
Script Writing and Storyboarding
NMC2204 การวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคสื่อใหม่
Audience Analysis in New Media Age
NMC2302 วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ
Convergence Journalism

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
APR4104 ทัศนมิติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Perspectives in Digital age for Advertising and Public
Relations
ศึ ก ษาภู มิ ทั ศ น์ หลั ก การ ความส าคั ญ บทบาท หน้ า ที่ ข องการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคก่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสื่อดิจิทัล การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การนาเสนอ กระบวนการคิด พฤติกรรมการแสดงออก และการสื่อสารในยุค
ดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 24 หน่วยกิต
NMC1106 การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่*
3(2-2-5)
Basic Graphic Design for New Media
NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่*
3(2-2-5)
Drawing for New Media Design
NMC2107 ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ *
3(2-2-5)
Art of Creative Thinking
NMC2208 การเขียนบททางสื่อใหม่ *
3(2-2-5)
Script Writing in New Media
NMC2303 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ*
3(2-2-5)
Trans-Media Storytelling
NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์*
3(2-2-5)
Authoring and Website Creation

เหตุผลในการปรับปรุง

เพิ่มการปฏิ บัติงานด้านวิชาชีพ
สื่อใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้จัดการ
เรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ
เรี ย นการสอนกั บ การท างาน
(WIL) ได้ รวมทั้งมีรายวิชาใหม่
ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ต า ม
สถานการณ์ปัจจุบัน
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NMC3401 กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)
Strategy for New Media Application for
Marketing Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
NMC3102 การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ *
Creative VDO Clip Production
NMC3103 การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่*
Content Management in New Media

เหตุผลในการปรับปรุง
3(2-2-5)
3(2-2-5)

*หมายเหตุ วิชาใหม่
คาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง
NMC1106 การออกแบบกราฟิกขัน้ ต้นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Basic Graphic design for New Media
หลั ก การออกแบบกราฟิ ก การใช้ งานเลเยอร์ (Layer) โหมดสี
(Color Mode) การตกแต่งภาพ การแก้ไขภาพ การสร้างตัวอักษรและข้อความ
การจัดการรูปภาพ การปรับแต่งความสว่างรูปภาพ การวาดภาพ การใช้งานเอฟ
เฟ็กต์ (Effect) การบันทึกรูปภาพ การเอ็กซ์พอร์ตรูปภาพ (Export) ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร

เพื่ อ เพิ่ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
วิ ช าชี พ สื่ อ ใหม่ ใ ห้ ม ากขึ้ น เพื่ อ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเรียนการสอนกับการทางาน
(WIL) รวมทั้ งมี รายวิชาใหม่ที่ มี
ความทั น สมัย ตามสถานการณ์
ปัจจุบัน

NMC1301 การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Drawing for New Media Design
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวาดเส้น องค์ประกอบของการ
วาดเส้น เทคนิคและวิธีการ ใช้เครื่องมือเพื่อการวาดเส้น ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการวาดเส้น การสื่อสารด้วยภาษาภาพ การฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อการ
สื่อสาร
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NMC2107 ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Art of Creative Thinking
แนวคิดและการฝึกทักษะในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
การขยายขอบเขตจากความคิดเดิมไปสู่ความคิดใหม่ๆ การคิดอย่างหลากหลาย
เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหา การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
ทักษะการคิดและการมองปัญหาในหลายแง่มุม

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC2208 การเขียนบททางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Script Writing in New Media
ศึกษาหลักการบูรณาการเพื่องานเขียนบททางสื่อใหม่ การวางโครง
เรื่อง การถ่ายทอดความคิดเบื้องต้นสู่ความเป็นภาพ การกาหนด การดาเนิน
เรื่อง การวางบุคลิกตัวละคร การสร้างเรื่อง การเพิ่มความสนใจให้กับเนื้อเรื่อง
รวมถึงศึกษาภาษา ความหมาย วิธีการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมและมี
คุณ ค่ าน่ าสนใจกับ ผู้ชม โดยใช้ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างมี จริยธรรมต่ อ
สังคม
NMC2303 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(2-2-5)
Trans-Media Storytelling
ความหมายและแนวคิดของการข้ามสื่อ คุณลักษณะของการข้ามสื่อ
หลักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ การบริหารจัดการเนื้อหาสาหรับการข้ามสือ่ การ
ออกแบบเนื้อหาการเล่าเรื่องข้ามสือ่ แต่ละประเภท ประเมินผลเรื่องเล่าข้ามสื่อ
ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
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NMC2306 การผลิตและสร้างสรรค์เว็บไซต์
3(2-2-5)
Authoring and Website Creation
หลักการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างข้อความ การตกแต่งเว็บไซต์
ด้วยภาพ การสร้างตาราง การเชือ่ มโยงข้อมูล การออกแบบเลย์เอาท์ การ
สร้างเฟรมเซต การสร้างฟอร์ม การใช้งานสไตล์ชีท การใช้งานมัลติมเี ดีย การใช้
งานเทมเพลต การอัพโหลดข้อมูลสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ การบารุงรักษาเว็บไซต์ การ
ประยุกต์ใช้เว็บไซต์ผ่านช่องทางสื่อใหม่เพื่อการสื่อสาร

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC3102 การผลิตคลิปวีดโี อเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative VDO Clip Production
เทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวในรูปแบบต่างๆ
ทางสื่อใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์เรื่อง การถ่ายทา การตัดต่อ
และการนาเสนอผ่านช่องทางสื่อใหม่
NMC3103 การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Content Management in New Media
ความหมาย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การเนื้ อ หาทางสื่ อ ใหม่ ต าม
คุณลักษณะ ประเภท และองค์ประกอบของแต่ละแพลตฟอร์ม กลยุทธ์การใช้
ภาษา ความคิ ด สร้างสรรค์ และประยุก ต์ ใช้ เครื่อ งมื อ ต่ างๆ ส าหรับ จัด การ
เนื้อหาที่สัมพันธ์กับระบบการจัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มแต่ละประเภท
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก)
เพิ่มรายวิชาใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC1302 การรู้เท่าทันสื่อใหม่
3(3-0-6)
New Media Literacy
ศึกษาแนวทางการอ่าน วิเคราะห์ ประเมิน และสื่ อสารเนื้อหาที่
ปรากฏทางช่ อ งทางสื่ อ ใหม่ โดยศึ ก ษาแนวคิ ด สื่ อ กั บ การประกอบสร้ า ง
ความหมาย สื่ อกับ การประกอบสร้างความจริง ภาพตัวแทน การวิเคราะห์
สัญญะ อุดมการณ์และวาทกรรมในสื่อ
NMC1303 ศิลปะการพูดทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Art of Speaking for New Media
หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพูดและการใช้เสียงสาหรับ
งานด้านสื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆการพูดและการใช้เสียงสาหรับการเป็นผู้
ดาเนินรายการสื่อกระจายภาพและเสียง เทคนิคการนาเสนออย่างเป็นมืออาชีพ
สาหรับงานด้านการสื่อสารสื่อใหม่
NMC1304 ผู้ประกอบการงานสือ่ ใหม่
3(2-2-5)
New Media Entrepreneurship
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ลั ก ษณ ะของ
ผู้ ป ระกอบการด้ า นสื่ อ ใหม่ กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น
ผู้ ป ระกอบการด้ า นสื่ อ ใหม่ วิ ช าชี พ ด้ า นสื่ อ ใหม่ ประเภทและขนาดของ
ผู้ประกอบการหรือองค์กรด้านสื่อใหม่ การฝึกปฏิบัติการเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
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สื่อใหม่
NMC2108 การออกแบบกราฟิกขัน้ สูงเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Advanced Graphic Design for New Media
หลั ก การออกแบบกราฟิ ก การล าดั บ ภาพวี ดี โ อ ทรานสิ ชั่ น
(Transition) การใช้ งานเอฟเฟ็ ก ต์ (Effect) การซ้ อ นภาพวี ดี โอ การแก้ ไขสี
วีดีโอ การสร้างไตเติ้ล (Title Designer) การบันทึกวีดีโอ การเอ็กซ์พอร์ตวีดีโอ
(Export) กลยุทธ์การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
NMC2209 การตลาดผ่านเนื้อหาทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Content Marketing for New Media
หลักการ คุณ ลักษณะ และกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหารูปแบบ
ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการสื่อสารตลาด การ
วิเคราะห์เนื้อหา การนาเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของสื่อ
ใหม่รูปแบบต่างๆ
NMC2304 การสื่อสารเพศทางเลือกทางสื่อใหม่
3(3-0-6)
LGBT Communication in New Media
ความหมายและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางเพศ
(LGBTIQ) การนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศทางเลือกตามสื่อต่างๆ การสร้าง
ภาพตัวแทน การนาเสนออัตลักษณ์ทางเพศ การจัดวาระของสื่อ การใช้ภาษา
การตีตรากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อเพศ
ทางเลือกที่สื่อนาเสนอ เน้นวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และวิพากษ์
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NMC2305 จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อใหม่
3(3-0-6)
Psychology for New Media Audience Analysis
ความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยา และพฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุ ษ ย์ที่ จ าเป็ น ต่ อการน าไปประยุ กต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ใช้สื่ อ ภายใต้
บริบทของการสื่อสารสื่อใหม่ ทั้งพฤติกรรม วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ
ของผูใ้ ช้สื่อ
NMC3104 การสร้างตราเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Branding for New Media
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสื่อใหม่ รูปแบบและ
การทางานของสื่อประเภทเสียค่าโฆษณา สื่อที่ตราเป็นเจ้าของ สื่อที่มีการพูดถึง
หรือบอกต่อเกี่ยวกับตราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการ
สร้างตรา การผลิตเนื้อหาเพื่อการสร้างตรา บุคลิกภาพของตรา เอกลักษณ์ของ
ตรา
NMC3105 การผลิตแอพลิเคชั่นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Application Production for New Media
แนวคิดแอพลิเคชั่น ประเภทของแอพลิเคชั่น การออกแบบแอพลิ
เคชั่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู้ รั บ สาร สถาปตยกรรมคอมพิ ว เตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาแอพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรมแอพลิเคชั่น
การจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนาแอพลิเคชั่น การพัฒนาแอพลิเคชั่นที่มีการใช
ฐานขอมูลการประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร
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NMC3106 การผลิตรายการทางสือ่ ใหม่อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
Creative Production for New Media
การผลิ ต รายการทางสื่ อ ใหม่ ทั้ งในเชิ งสุ น ทรี ย ศาสตร์ และเชิ ง
เทคนิคภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคม และตลาดกลุ่มผู้ใช้สื่อใหม่ เพื่อ
สร้างความหมายด้านการเล่าเรื่องโดยรูปแบบต่างๆ ผ่านบริบทช่องทางสื่อใหม่

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC3107 การสร้างสรรค์งานสารคดีทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Documentary Production for New Media
หลั ก การ และปฏิ บั ติ ก ารค้ น คว้ า ห าข้ อ มู ล การเขี ย นบ ท
กระบวนการผลิตสารคดี กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการใช้ภาษาในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว การใช้เทคนิคการนาเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการและ
กลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่ทางสื่อใหม่
NMC3213 การรณรงค์ทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Campaign in New Media
การใช้ สื่ อ ใหม่ ส าหรั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละการวางแผน
รณรงค์ ในประเด็ น การเมื อ ง สาธารณสุ ข สั งคม และอื่ น ๆ การใช้ เทคนิ ค
จิตวิทยา และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนินงาน แต่ละขั้นตอนในการวางแผน
รณรงค์ทางสังคมอย่างเหมาะสม เน้นการปฏิบัติ
NMC3308 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่ 3(2-2-5)
Motion Graphics Creatiion for New Media
การผลิตงานกราฟิกโมชั่นกราฟิก การเปลี่ยนภาพโมชั่นกราฟิก การ
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ออกแบบช่ ว งเวลาของโมชั่ น กราฟิ ก ระยะเวลาเพื่ อ การน าเสนองานโมชั่ น
กราฟิ ก ความต่ อ เนื่ อ งของภาพกราฟิ ก /สี / จั งหวะดนตรี ข องโมชั่ น กราฟิ ก
กลยุทธ์การสื่อสารงานโมชั่นกราฟิกเพื่อการสื่อสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตโมชั่นกราฟิก

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC3309 การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Animation Production for New Media
แนวคิดแอนิเมชั่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพวาด การสร้าง
ภาพเคลื่อ นไหวจากภาพนิ่ ง การสร้างภาพเคลื่ อนไหวจากรูป ปั้ น การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวจากวัสดุต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตแอนิเมชั่นเพื่อ
การสื่อสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการผลิตงาน
แอนิเมชั่น
NMC3310 กิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Special Events
ลักษณะและรูปแบบต่างๆในการจัดกิจกรรมพิเศษ องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ การฝึกปฏิ บัติ จัด กิจกรรมพิ เศษในรูป
แบบจาลองและสถานการณ์จริง โดยอยู่ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์
ประจาวิชา
NMC3502 สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารภาคพลเมือง
3(2-2-5)
New Media for Citizen Communication
ความหมาย คุณลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ บทบาทหน้าที่ และ
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รูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจน การใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
สื่อภาคพลเมืองกับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงสังคมประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ

เหตุผลในการปรับปรุง

NMC4103 การผลิตข่าวออนไลน์
3(2-2-5)
Online News Production
ศึ ก ษาหลั ก การเขี ย นข่ า วและการรายงานข่ า วทางสื่ อ ออนไลน์
วิธีการพิจารณาประเด็น ความสาคัญของเหตุการณ์ องค์ประกอบแห่งคุณค่า
ข่าว เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้แหล่งข่าว ฝึกปฏิบัติในการรายงาน
ข่าวออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
NMC4104 สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
New Media for Local Development
หลักการ บทบาท หน้าที่ กลยุทธ์ และวิธีการนาสื่อใหม่รูปแบบต่างๆ
ไปใช้เพื่ อประโยชน์ต่อการพั ฒ นาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สังคม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของชุมชนและสังคม
NMC4105 โครงงานการสื่อสารสือ่ ใหม่
3(2-2-5)
Project of New Media Communication
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประมวลจาก
ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา การนาเสนอแนวคิด การผลิตชิ้นงาน การปรับปรุง
แก้ไขชิ้นงาน การเผยแพร่ชิ้นงาน โดยอยู่ภายใต้การให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 21 หน่วยกิต
DM2101 หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทลั
3(3-0-6)
Principles for Digital Media Design
DM2201 การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Writing and Storyboarding for Digital Media
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Broadcasting Production for Digital Media
DM2203 การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทลั
3(2-2-5)
Publication Production in Digital Age
DM2301 การบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
Media Organization Management in Digital Age
DM2302 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อ
3(3-0-6)
Business and Marketing for Media Industries
DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง 3(2-2-5)
Augmeted Reality Production

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 24 หน่วยกิต
DM1108 ภูมิทัศน์สื่อ
3(3-0-6)
Media Landscape
DM1301 การเป็นผูป้ ระกอบการสื่อ
3(3-0-6)
Media Entrepreneurship
DM2101 หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทลั
3(3-0-6)
Principles for Digital Media Design
DM2201 การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Writing and Storyboarding for Digital Media
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Broadcasting Production for Digital Media
DM2203 การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทลั
3(2-2-5)
Publication Production in Digital Age
DM3101 จริยธรรมสื่อยุคดิจิทลั *
3(3-0-6)
Media Ethics in Digital Age
DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที*่
3(2-2-5)
Media Production on Smartphones

เหตุผลในการปรับปรุง

เพิ่มรายวิชาภาคปฏิบตั ิการทาง
วิชาชีพมากขึ้น
เน้นรายวิชาที่เป็นการใช้
เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี
สื่อยุคดิจิทลั มากขึ้น

*วิชาใหม่
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คาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มใหม่
DM3101 จริยธรรมสื่อยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
Media Ethics in Digital Age
ความหมายของจริ ย ธรรม ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างกฎหมายและ
จริยธรรม ความสาคัญของจริยธรรมที่มีต่อสื่อมวลชน ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ขององค์กรวิชาชีพของสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม ประเด็นและ
กรณี ศึกษาทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล แนวทางการรักษา
มาตรฐานทางวิชาชีพ

เหตุผลในการปรับปรุง

เพิ่มรายวิชาภาคปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพมากขึ้น เน้นรายวิชาที่
เป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารและ
เทคโนโลยีสื่อยุคดิจิทลั มากขึ้น

DM3211 การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Media Production on Smartphones
แนวคิ ด และหลั ก การการสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
คุณลักษณะและปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อการสื่อสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แอพลิ
เคชั่นที่ใช้ในการผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบและลักษณะเฉพาะของ
เนื้ อหาสื่อบนโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ กระบวนการผลิตเนื้อหาประเภทต่างๆ บน
โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ การตั ด ต่ อ และตกแต่ ง ด้ ว ยแอพลิ เคชั่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ช่องทางการเผยแพร่ เทคนิคและวิธีการสร้าง
ความนิยมในเนื้อหา ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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183

ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) เพิ่มรายวิชาใหม่ 6 รายวิชา

เหตุผลในการปรับปรุง

DM2102 การโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Advertising for Digital Media
หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานของการโฆษณา กระบวนการและ
องค์ประกอบการโฆษณา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตงานโฆษณาในสื่อดิจิทัล การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและกระบวนการผลิต กาปรระเมิน
ผลงานโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในงานโฆษณายุคดิ จิทัล
ฝึกปฏิบัติผลิตงานโฆษณา
DM2204 การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Editing and Sound Production for Digital Media
ความรู้พื้นฐานและโปรแกรมสาหรับการตัดต่อในสายงานวิชาชีพ
หลั ก การตั ด ต่ อ คลิ ป รายการโทรทั ศ น์ ดิ จิทั ล การตั ด ต่ อ สปอตโฆษณาฯลฯ
ส าหรั บ ออกอากาศทางสื่ อ ดิ จิทั ล ความรู้ พื้ น ฐานด้ านงานเสี ย งในสื่ อ ดิ จิ ทั ล
หลักการและฝึกปฏิการผลิตเสียงดนตรีประกอบ เสียงดนตรีสร้างอารมณ์ เสียง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติตัดต่อและผลิตงานเสียงเบื้องต้น
DM3212 การถ่ายทอดสดทางสือ่ ดิจิทัล
3(2-2-5)
Live Streaming on Digital Media
คุณลักษณะและประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดสด
การวางแผนผลิตเนื้อหาและออกอากาศ การจัดองค์ประกอบและอุปกรณ์ใน
การถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดบนสื่อสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นต่างๆ
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
การควบคุมคุณภาพภาพและเสียงในการถ่ายทอดสด การสร้างสรรค์เนื้อหาที่
เชื่ อ มโยงกั บ สถานการณ์ จ ริ ง (Real-Time Content) การแก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์
เฉพาะหน้ า เทคนิ ค การสร้างปฏิ สั ม พั น ธ์ และสร้างการมี ส่ วนร่วมจากผู้ ชม
เทคนิคการเพิ่มผู้ชมและรายได้ การวิเคราะห์ผู้รับสารที่ติดตาม จริ ยธรรมและ
กฎหมายที่ เกี่ย วข้อง ฝึก ปฏิ บั ติ ก ารถ่ายทอดสดเนื้ อ หาทางนิ เทศศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ

เหตุผลในการปรับปรุง

DM3213 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหา 3(2-2-5)
Drone for Content Creation
เนื้อหาทางนิ เทศศาสตร์ที่เหมาะสมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ
แนวทางสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหา อุปกรณ์และหลักพื้นฐานการใช้งานอากาศ
ยานไร้คนขับ การวิเคราะห์ลักษณะสถานการณ์และพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์เพื่อการ
ถ่ายทา การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตและ
กระบวนการหลังการผลิต จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ย วข้อง ฝึกปฏิบัติผลิต
งานด้านนิเทศศาสตร์ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ
DM3404 การผลิตอินโฟกราฟิก
3(2-2-5)
Infographic Production
แนวคิดพื้นฐานของอินโฟกราฟิก ลักษณะเฉพาะของอินโฟกราฟิก
ประเภทและรูปแบบต่างๆ ของอินโฟกราฟิกที่ใช้ในการเล่าเรื่อง กระบวนการ
ผลิตอินโฟกราฟิกทั้งในส่วนเนื้อหา ได้แก่ การคัดเลือกประเด็น การรวบรวม
ข้อมูล การกลั่นกรองข้อมูล ฯลฯ และการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการผลิต
อินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
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ที่

หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

เหตุผลในการปรับปรุง

DM4201 การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Entertainment Production for Digital Media
หลั ก การ ประเภทและกระบวนการผลิ ต รายการบั น เทิ ง ได้ แ ก่
รายการวาไรตี้ รายการเกมโชว์ รายการท่องเที่ยว ละครตลกล้อสถานการณ์
ปัจจุบัน (Sit-Com) ฯลฯ บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของรายการ การวางแผนก่อนการผลิต และการ
ผลิตรายการบันเทิงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ การประเมินผลรายการ ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการ ฝึกผลิตรายการบันเทิงเพื่อออกอากาศทาง
สื่อดิจิทัล
11

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบคงเดิม
เปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการศึกษา
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธรุ กิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์ เยาว์ธานี ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) เยาว์ธานี และตาแหน่งทาง
วิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์) ค.บ. (นาฎศิลป์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์) นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)
ประทัย พิริยะสุรวงศ์
ค.บ. (นาฎศิลป์)
อาจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์) กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์)

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ด้านนิเทศศาสตร์) ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
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ที่

12

หัวข้อ

Curriculum
Mapping

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
อาจารย์วริษฐา อุเทศนันท์ ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วารสารศาสตร์)
อาจารย์วรพงษ์ วิไล
ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์ธวัชชัย ดวงไทย ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
อาจารย์วริษฐา อุเทศนันท์
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วารสารศาสตร์)
อาจารย์กฤศ โตธนายานนท์
ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
น.ศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
อาจารย์ธวัชชัย ดวงไทย
ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา)
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
อาจารย์วรพงษ์ วิไล ลาออก
อาจารย์ที่มาทดแทนคือ
อาจารย์กฤศ โตธนายานนท์

แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
อาจารย์วราภรณ์ กุลสมบูรณ์ นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์กรกนก นิลดา
ว.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
อาจารย์อุรศา ขวัญยืน
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)

แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
อาจารย์สาวิตรี พรหมสิทธิ์

เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
อาจารย์วราภรณ์ กุลสมบูรณ์
และอาจารย์อุรศา ขวัญยืน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง อาจารย์ที่มา
ทดแทนคือ อาจารย์สาวิตรี
พรหมสิทธิ์ และ อาจารย์
กฤษณะ แสงจันทร์
และเปลี่ยนแปลงจาก อาจารย์
กรกนก นิลดา เป็น อาจารย์
อภิสรา กฤตาวาณิชย์

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา

อาจารย์อภิสรา กฤตาวาณิชย์
อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์

ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร)
ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)
ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์)

มีการจัดทาเพิ่มเติมในส่วนของ
รายวิชาใหม่
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ภาคผนวก ช
คาอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
GEN1111

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Essential Science and Mathematics in Daily Life

หน่วยกิต
3(3-0-6)

กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทียม หลัก
คณิตศาสตร์ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และสถิติเบื้องต้น
Human thinking process, development and application of thinking process
skills in daily life, scientific method, scientific knowledge and pseudoscience, essential
mathematical principles in everyday life and elementary statistics
GEN1112

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information Technology for Communication and Learning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการรักษาความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และส่งเสริมการเรียนรู้
Elementary information technology, principles of ethical and legal use of
internet and social media, security use of information technology, utilization of information
technology for communication and learning
GEN1113

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Healthy Life
องค์ประกอบพื้นฐาน ความสาคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออก
กาลั งกายเพื่อสุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Explains the meaning, basic element and importance of healthy life. Health
status and health care, health behavior, basic health check manually, first aid, food and
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nutrition, exercise for health, medication and drugs abuse, health, reproductive health and
mental health knowledge to be applied in everyday life
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1121

การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental English Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟัง การพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ รวมทั้งเน้น การอ่าน และการเขียนประโยคพื้นฐาน และการฝึกสนทนาในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Development of listening, speaking, reading, and writing skills with special
emphasis on listening and speaking abilities, basic grammar and vocabulary necessarily for
communicative purposes in various situations.
GEN1122

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Writing in Daily Life
การพัฒนาการเขียนพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการฝึกเขียนตามรูปแบบต่างๆ
รวมถึง การจดบันทึก การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความ การเขียนการ์ด การเขียนอีเมล์ และการ
เขียนจดหมาย
Development of basic writing in daily life through the practice of formulaic
writing including notes, memos, messages, cards, e-mails, letters.
GEN1123

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Reading in Daily Life
การสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายของคาศัพท์โดยใช้บริบท
การหาคาอ้างอิง การอ่านโดยใช้เทคนิค การอ่านแบบรวดเร็ว และการอ่านโดยละเอียด การหา ชื่อเรื่อง และ
ใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน การจาแนกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการ
อ่านเพื่อหารายละเอียดโดยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Word formation; reading strategies including context clues, reference words,
skimming and scanning; topics and main ideas; identifying facts and opinions; analyzing the
author’s purposes and reading for details by integrating the 21st Century skills.
GEN1124

ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Language as Windows to the World
วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ของคนในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของโลก ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้และในประเทศไทย ประเพณี เทศกาลและกิจกรรมทางวัฒ นธรรมต่าง ๆ ผ่ านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Cultures, beliefs and ways of life of people from various parts of the
world, South East Asian, and Thailand. Traditions, festivals and cultural activities through
class activities and EFL environment.
GEN1125

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2(1-2-3)
English for Careers
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เน้น
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารได้ อย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การหา
ข้อมูล การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในสานักงาน การนัดหมาย
การสนทนาทางโทรศัพท์ การจดบันทึก และการบันทึกการประชุม
The use of English in different situations relating to careers by focusing on
listening, speaking, reading, and writing skills in order to communicate appropriately
according to the content and contexts; getting information, job application and interview,
business writing, communicating in offices including appointment; telephone conversation;
note taking and minutes.
GEN1126

ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
2(1-2-3)
English in the 21st Century
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ความสาคัญของภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารระดับสากลสาหรับการศึกษา ธุรกิจ การแพทย์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การ
สื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบที่แตกต่างกันในการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละภูมิภาคของโลก คาศัพท์
สานวนเฉพาะ
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Issues related to English usage in the 21st Century, the importance of
English as an international communication tool. Communicative English for education,
business, medical, cross-cultural communication, and social network communication.
Different forms of English usage in different parts of the world, specific vocabulary and
expressions.
GEN1127

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Thai for Communication in the 21st Century
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการ
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสาคัญประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์
Issues related to Thai usage in the 21st Century. The comprehension of Thai
language and ability to use in appropriate way in all four skills including listening, speaking,
reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be
able to analyze, synthesize and interpret in creativity way.
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1131

พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
ปรัชญาของการเป็ นพลเมืองดี สิทธิและหน้าที่พลเมือง พลเมืองกับคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบและลักษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
การมีส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคลในสังคม ภาวะผู้นาและการทางานเป็น
ทีม หลักมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความสามัคคี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทางสังคมของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อทาให้เกิดพลเมืองดีของ
สังคม ประเทศชาติ
To study fundamental approaches of good citizen, rights and duty of
citizen, citizen and morals & ethics, meaning, form and characteristic, and resistance of
dishonesty and corruption, social participation, voluntary and public mind, social attitude,
leadership and teamwork, human relation and communication, good governance and
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national unity creation, problem solving with peaceful meaning, and enhancing of social skill
of the 21th Century citizen for building of good citizen of society and nation.
GEN1132

วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทของวั ฒ นธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้ าใจ
ความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรมและการยอมรั บ ความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรม ทั้ งวัฒ นธรรมระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติและระดับสากล ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของท้องถิ่นของไทยและของโลก ความ
เข้ า ใจในวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาความเป็ น ล้ า นนาและเชี ย งราย การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมและ
ภู มิปั ญ ญา การเข้ าใจคุณ ค่าของวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา เพื่ อน าไปสู่ ก ารสร้างสรรค์ ท างวัฒ นธรรมของ
ภูมิปัญญา
Definition, signification, type of culture. Process on how to generate
people’s understanding and acceptance of cultural differences in local, national and
international levels, remarkable wisdom of the local Thai and world; and to understand
culture and wisdom of the Lanna and Chiang Rai, change and adjustment of culture and
wisdom, and value of culture and wisdom for creativity in culture and wisdom.
GEN1133

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
ความหมาย ความส าคัญ ของหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง อัน มีผ ลต่อแนวทางการ
ดาเนินชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลางอันนาไปสู่สมดุลและยั่งยืนจากคุ ณลักษณะ 3 ห่วง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการปฏิบัติงานและ
คุ ณ ธรรม ภายใต้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก้ า วหน้ า และการประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน โดยการทาบัญชี การออม การวางแผนการใช้จ่ าย การทางบประมาณส่วนบุคคล การลงทุน
ส่วนบุคคล การเสียภาษี และการบริหารเงินเพื่ออนาคต
Definition and signification of sufficiency economy philosophy which affects
people living with the middle path for balance and sustainability based on three
characteristic cycles: sufficiency, rationality and immunity and two conditions: knowledge
and know how, and moral under proactive activities of sufficiency economy philosophy and
application in daily life including accounting, saving, expense planning, personal budgeting
and investing, taxing, and future financial planning.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1135

สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง เพื่อพัฒ นา
นักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่นาไปต่อยอดเป็นผลงานบนพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Awareness of basic art, music and performance knowledge in order to
develop students in terms of creativity process and art making ability which could be further
developed and applied into everyday life usage within beauty groundwork.
GEN1136

การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Laws
บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศ ระบบโลกและองค์การระหว่าง
ประเทศความร่ วมมือความขัดแย้ งระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายโลก บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
Global politics context, evolution of international society, world system
and international organization, international conflict and cooperation, world legal system,
international source of law, international trade and international dispute settlement.
GEN1137

สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
หลักการพัฒ นาตนเองเพื่อความเป็นบัณ ฑิ ตที่พึ งประสงค์ หลั กการครองตน ครองคน
ครองงาน ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยหลัก
3Rs และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้
Self-development principles for being desired graduate, manner for selfmanagement, personal management, and work management, competency in access,
understanding, and improvement of self, and skills for the 21st Century which consist of 3Rs
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and 7Cs: the 3Rs are Reading, (W)Riting, and (A)Rithmetics; and the 7Cs are Critical Thinking &
Problem Solving, Creativity & Innovation, Cross-cultural Understanding, Collaboration,
Teamwork & Leadership, Communications, Information & Media literacy, Computing & ICT
Literacy, and Career & Learning Skills.
4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1141

การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
ผลของการออกกาลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย
และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการออกกาลังกาย
The effect of body system of human related with exercises and applied in
daily life; exercise for health; enhancing of physical capability; the physical capability test;
injury prevention and injury treatment from exercise
GEN1142

พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
ความหมายของพลั งงาน ประเภท แหล่ งก าเนิ ด ของพลั งงานและรูป แบบการใช้ งาน
ความสาคัญของพลังงานกับการดาเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การอนุรักษ์
พลังงานในชีวิตประจาวัน ตัวอย่างกรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ตัวอย่าง
Energy definition, energy classification, energy resources and their uses,
importance of energy in daily life, community and world life including trend of energy in the
future, energy conservation in daily life, case study and energy conservation measures in
selected area.
GEN1143

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
การวิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียนเชิงลึก ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุดกาเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร วิถีอาเซียน กลไก
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ความร่ ว มมื อ ด้ านการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคมวัฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ กลุ่ ม ประเทศคู่ เจรจา การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผลบังคับ
ในปี 2558 การตระหนั กถึงความเป็ น พลเมือ งอาเซีย น แนวทางรับ มื อต่ อการเกิด ชุม ชนอาเซียนและการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จาเป็น เพื่อการลงทุนหรือทา
ธุรกิจกับประเทศในอาเซียน และ สมรรถนะการแข่งขันในการทาธุรกิจของประเทศในอาเซียน
To analyze ASEAN Community deeply in society, culture, history, economics,
politics and international relations, started point of ASEAN, organizational structure, the way
of ASEAN life, country coordinating mechanism in politics, economics, and cultural society,
relationship to the group of dialogue partner countries, transformation of Thailand
GEN1144

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ศึกษาพฤติกรรม
ทางการเมื อ ง วิ เคราะห์ บ ทบาทของสถาบั น ทางการเมื อ ง คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ สภา ศาล พรรคการเมื อ ง
การเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน วัฒนธรรมทางการเมือง
การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา
Institutions and processes of politics in Thailand, historical dominance of
Thai politics. Analying of the role of political institutions, cabinet, monarchy, political
parties, parliament, courts, election and local government. Citizenship, political and people's
lifestyles, political culture, conflict management and peace education.
GEN1145

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายทั่ว ไปที่จาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เป็ นต้นว่าประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ช ย์ ประมวลกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธ รรมทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ เช่น
พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรฯ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถฯ พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ฯ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กฎหมายเกี่ยวกับหอพักและสิทธินักศึกษา กฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
General law essential for daily life, for instances - civil and commercial
code, criminal code, criminal and civil judicial process including others specific legal
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provisions such as Traffic act, Narcotics act, Consumer protection act, Dormitory regulation
law and the rights of student, Intellectual properties law, Animal protection law and
Computer Crime law.
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1146

การรูเ้ ท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันการสื่อสารในบริบทสังคมสารสนเทศ อิทธิพลและ
รู ป แบบของการครอบง าทางการสื่ อ สาร ทั ก ษะและองค์ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ
ความตระหนักและรู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุค คลอื่น หลักการเปิดรับ การเข้าถึง และการเผยแพร่
กระจายข่าวสารในยุคดิจิทัล คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทันการสื่อสาร ผลกระทบของความรู้เท่าทันการสื่อสาร
แนวทางการป้ องกัน การถูกครอบงาจากข่าวสาร ความรับผิดชอบในการสื่ อสาร กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่างๆ แนว
ทางการใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
Principles and concepts of communication literacy in information society
context, influencing factors and patterns of dominance in communication, skills and
components of communication literacy to build up an awareness of communication literacy
of self and others. Principles of information exposure and information accessibility and
publicity in digital era.
GEN1147

การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
หลั กการและรูป แบบธุรกิจ หลักการในการดาเนินธุรกิจ แนวคิดและการเตรียมพร้อม
สาหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้ง ธุรกิจ การ
ดาเนินงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความเป็นมาและ
ลักษณะความสาคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
Principles, concepts and types of business operations preparing for
entrepreneurship in digital era. Starting business, guideline in starting business, business
functions operation, regional economic cooperation and world economic cooperation.
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Characteristics and importance of Special Economic Zone, government and private sectors’
policies toward Special Economic Zone, analyze of being entrepreneur in the Special
Economic Zone and including of practical knowledge in Special Economic Zone.
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1148

สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดั บภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ ความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ
การทดแทน และกรณีศึกษา
Definition, component and types of environment, cause and
environmental problems, impacts from environmental problems, current environmental
situation in local, national, regional and international levels, environmental concerns in
international venues, importance of biodiversity, conservation for the future, sustainable
development on balancing of natural resource consumption and replacement and case
studies.
GEN1204

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
ระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง คาศัพ ท์ขั้ นพื้ นฐานตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป ศึกษาส านวนและ
รูป ประโยคอย่ างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ เน้นการฝึ กทักษะด้านการฟังและพูด ตลอดจน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับชาวจีน
Mandarin Chinese pronunciation and intonation system. 400 basic words.
Simple sentences of dialogue in different situations, practice listening and speaking skills
comprise general knowledge about Chinese’s culture to communication with the Chinese.
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GEN1206

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และการอ่านคาศัพท์ ประโยค ด้วยตัวอักษรโรมันจิ ฟัง
พูด อ่าน เขียน คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้จริง
Japanese sound systems, reading vocabulary, sentences with roman
alphabet, listening, speaking, reading, and writing skills abilities, basic grammar structures,
and necessary vocabulary for daily communication.
GEN1207

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
ระบบอักษรพม่าที่สั มพั น ธ์กับ ระบบเสี ยง โครงสร้างประโยคพื้ น ฐาน ค าศั พ ท์พื้ น ฐาน
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับเบื้องต้น
Myanmar alphabetical systems in relation to phonological system. Basic
sentence structures, basic vocabulary. Practice of listening, speaking, reading, and writing
skills in order to communicate in Myanmar language at a fundamental level
GEN1209

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
ระบบเสียงภาษาเกาหลีและฝึกฝนการเขียนตัวอักษรเกาหลี เรียนรู้คาศัพท์ที่ใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการสื่อสารได้
Korean sound systems. Korean alphabet, vocabulary, simple expressions and
sentence structures applicable for various language use situations for daily communication.
GEN1210

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
ระบบเสี ย งภาษาเวีย ดนาม ตั ว อั ก ษรเวี ยดนาม ค าศั พ ท์ ที่ ใช้ สื่ อ สารในชีวิ ต ประจาวั น
ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้
Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet, vocabulary, simple
expressions and sentence structures applicable for various language use situations for daily
communication.
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หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
COM1101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร วิวัฒนาการสื่อสารไทย องค์ประกอบและ กระบวนการ
สื่อสาร ทฤษฎีและแบบจาลองการสื่อสาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร ลักษณะของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ได้ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารผ่านสื่อใหม่และวิวัฒนาการของสื่อ
ดิจิทัล รวมถึงแนวโน้มของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลรูปแบบต่า งๆในสังคม อิทธิพลสื่อดิจิทัลที่มีต่อบุคคลและสังคม
ตลอดจนผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง
COM1102

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
หลั ก การ ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี ประวัติ ความเป็ น มา วิวัฒ นาการ
กระบวนการ และองค์ประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ใน
ยุคดิจิทัล จรรยาบรรณของนักโฆษณา และนักประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ขององค์กร อาทิ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
COM1104

หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing Communication
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การสื่ อสารการตลาด บทบาทของการสื่ อ สาร
การตลาดในส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้ บริโภคหรือผู้ใช้สื่อ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การ
สื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบเนื้อหาและใช้สื่อแบบบูรณาการในการ
สื่อสารการตลาด
COM1106

หลักการสื่อข่าว
3(2-2-5)
Principles of News Reporting
แนวคิดเกี่ยวกับข่าว องค์ประกอบข่าว ประเภทของข่าว การรวบรวมข้อมูล หลักการสื่อ
ข่ าวและการเขี ย นข่ าวเนื้ อ หาเดี ย ว (Single Incident Reporting) คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ข่ าว กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเพื่อนาเสนอทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

COM1107

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล ประวัติและวิวัฒนาการของ
วิท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทั ศ น์ เครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคนิ คของวิท ยุ กระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์ ระบบการส่งกระจายเสียงและการแพร่ภาพ กระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น นวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
COM1110

การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography
ประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถรองรับความหมาย
และเจตนาของผู้ส่งสารได้ อุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายภาพดิจิทัล แสงในการถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบ
การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตกแต่งภาพและการ
เผยแพร่ภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิทัล และการนาเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพ
COM1203

การใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
หลักการ ความหมาย ความสาคัญของภาษาและการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารผ่านสื่อมวลชน สื่อใหม่ และการสื่ อสารองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
การจับใจความสาคัญ การเรียบเรียงความคิด การสรุป การวิเคราะห์ การถ่ายทอดสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อ
ลักษณะการใช้ภ าษารูป แบบต่างๆ เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ การฝึ กปฏิบัติด้านการใช้ภ าษาในงานนิเทศ
ศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์
COM1205

วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ
3(2-2-5)
Journalism in Media Convergence Age
ปรัชญาวารสารศาสตร์ดั้งเดิมและวารสารศาสตร์ยุคหลอมรวมสื่อ ทฤษฎีเชิงบรรทัดฐาน
ของสื่อมวลชน สื่อวารสารศาสตร์ ประวัติและพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ งานข่าวในสื่อวารสารศาสตร์
การรายงานข่าวข้ามสื่อ การจัดองค์กรของสื่อวารสารศาสตร์ ยุคใหม่ วารสารศาสตร์แนวใหม่ ปัจจัยด้านการ
หลอมรวมสื่อที่ส่งผลต่องานวารสารศาสตร์ หลักจริยธรรมในงานวารสารศาสตร์
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COM2201

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
English for Communication Arts
This course is designed to focus on necessary skills for communicative
proficiency. The emphasizes are on listening, speaking, reading and writing in mass media and
digital media with including, for example, radio broadcasting, television broadcasting, newspapers,
magazines, publications, motion pictures, advertising, public relations, and social media.
COM2202

บุคลิกภาพสาหรับนักนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Personality for Communication Arts
แนวคิ ด ความหมายและความส าคั ญ ของบุ คลิ กภาพการพั ฒ นาบุ คลิ กภาพต่อ วิช าชี พ
นิเทศศาสตร์ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ อาทิ การวางตัว การแต่งกาย มารยาททางสังคม ฯลฯ
ตลอดจนทั กษะในการสื่ อสาร ได้แก่ หลั กการฟั ง การพู ด การอ่าน การเขียน และทักษะการน าเสนอเพื่ อ
นามาใช้ในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
COM2203

กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Laws and Ethics of Communication Arts
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน สื่อมวลชนกับความรับ
ผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สื่อมวลชนกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ จริยธรรม จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบของนักนิเทศศาสตร์ที่มีต่อสังคม
COM3901

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Communication Arts
วิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นที่จาเป็นสาหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์ ความหมาย และประเภท
ของการวิจัย การตั้งปัญหานาวิจัย การตั้งสมมติฐาน เทคนิคที่ใช้ในการวัดค่าตัวแปร การออกแบบงานวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการเขี ย นรายงานการวิ จั ยทางนิ เทศศาสตร์ โดยมี การฝึ กปฏิ บั ติ ท าวิ จั ยทางด้ าน
นิเทศศาสตร์
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ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(1) แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
APR2201
การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Advertising and Public Relations
ความมุ่งหมาย หลักการเขียน และการฝึกการเขียนลักษณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่องาน
ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การ
เขียนข่าวแจก การเขียนบทประเภทต่างๆ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนคาปราศรัย การเขียนสุนทรพจน์
การเขียนบทโฆษณา การเขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การเตรียมเอกสารเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR2213

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Campaign
ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อุปกรณ์สร้างสื่อดิจิทัลที่ใช้ในงานโฆษณาและงาน
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งและรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การส่ง
และกระจายข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสมัยใหม่ วิธีการส่งสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสื่อสมัยใหม่ต่างๆ การ
ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR2304

การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations for Marketing
หลักการและแนวคิดในการรณรงค์ กระบวนการวางแผนการรณรงค์ ทางการโฆษณาและ
การประชาสั ม พั น ธ์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ด้ านสื่ อ และเนื้ อ หาในการณรงค์ การประเมิ น ผลการรณรงค์ ฝึ ก
ปฏิบัติการวางแผนรณรงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดและองค์กร
APR3301

สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Media
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของสื่ อ โฆษณาและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการใช้
เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ศึกษา
ข้อดีและข้อ จ ากัดของสื่ อแต่ล ะประเภท การวิเคราะห์ สื่ อทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ โดยมุ่ งเน้น ให้
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นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย
APR3401

การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Creativity and Production for Advertising and Public Relations
ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ การกาหนดกลยุทธ์ การ
สร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดสู่ชิ้นงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสารในงานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ได้ภาพ เสียง หรือข้อความสาหรับนาไปใช้กับช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
APR3504

การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations Planning
ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ การกาหนดกลยุทธ์ การ
สร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดสู่ชิ้นงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสารในงานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ได้ภาพ เสียง หรือข้อความสาหรับนาไปใช้กับช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
APR4101

การผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Broadcasting Media Production for Advertising and Public
Relations
หลักการในการผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบของ
สื่อตามยุคสมัย ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพเบื้องต้นตามขั้นตอน โดยใช้วิธีการและเทคนิคใน
การผลิตสื่อเพื่อการกระจายเสียงและแพร่ภาพที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนามาใช้ในการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
APR4201

กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Strategies for Advertising and Public Relations
การก าหนดกลยุ ท ธ์ การวางแผน วั ต ถุ ป ระสงค์ และกลวิ ธี ใ นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ การเลือกซื้อและเลือกใช้ช่องทางในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ รวมถึงการ
ใช้เทคนิคและยุทธวิธีต่างๆ ในการนาเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผล
ต่อการดาเนินงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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APR2203

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
3(3-0-6)
Public Relations for Corporate Image
ความหมายและความส าคั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ างภาพลั ก ษณ์ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ อิทธิพล และความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม ศึกษากลุ่ มเป้าหมายในการ
ประชาสั มพั น ธ์ กระบวนการในการดาเนิ น งานประชาสั มพั นธ์เพื่ อสร้างภาพลั กษณ์ วิเคราะห์ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้มีการจัดทาไว้แล้ว
APR2204

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
English Communication for Advertising and Public Relations
รูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะการ
พู ด การฟั ง การอ่ าน และการเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ ใช้ ในการสื่ อ สารงานทางด้ านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ
APR2301

การสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
Performing Communication
โครงสร้างและรูป แบบต่างๆ ของการแสดง วิวัฒ นาการของการแสดงในยุคสมัยต่างๆ
รูปแบบการแสดงบนเวทีและการแสดงผ่านสื่อ การนาศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาและ งาน
ประชาสัมพันธ์ โดยนาเอาเรื่องราวและปรากฏการณ์ทางสังคมหรือจินตนาการมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบการ
แสดงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยมีการฝึกปฏิบัติ
APR2302

การพัฒนาสื่อสมัยใหม่เพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Modern Media Development for Advertising and Public Relations
กระบวนการเกิดและพัฒ นาการของสื่อสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล กระบวนการออกแบบสื่อ
และการส่งสารเพื่อใช้ในสื่อสมัยใหม่ให้บรรลุจุดประสงค์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลในการสื่อสารเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การพั ฒนารูปแบบและเนื้อหาใน
งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์บนสื่อสมัยใหม่ต่างๆ
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APR2303

การสื่อสารองค์การ
3(3-0-6)
Organization Communication
ความหมาย ความสาคัญของการสื่อสารในองค์การ วัฒ นธรรมองค์ การ พฤติกรรมการ
สื่ อ สารกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก าร การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในองค์การโดยใช้รูปแบบการสื่อสารลักษณะต่างๆ จริยธรรมของการสื่อสารองค์การ
APR3101

การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Digital Photography for Advertising and Public Relations
กระบวนการเกิดภาพดิจิทัล อุปกรณ์การถ่ายภาพดิจิทัล แสงเงาในการถ่ายภาพ ประเภท
ของภาพถ่ายดิจิทัลที่ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ กระบวนการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบ
ของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผู้ ดูภาพ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบภาพดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
กับ วัตถุป ระสงค์ เนื้ อหาและการประเมิน คุ ณ ค่าและคุณ ภาพของภาพถ่ ายดิ จิทั ล เพื่ อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
APR3102

การเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกร
3(2-2-5)
Announcer, Narrator and Master of Ceremony
หลักการและเทคนิคในการเป็นผู้ประกาศข่าว รายงานข่าว อ่านข่าว ผู้บรรยาย พิธีกร และ
ผู้ดาเนิ น รายการเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพทางสื่อต่างๆ การออกเสี ยงที่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ทั้งออกอากาศสดและบั น ทึกเสี ยง เรียนรู้และฝึ กปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคยและคล่ องแคล่ ว การใช้เสี ยงที่
เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย
และพิธีกร
APR3103

การเขียนบทเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
3(2-2-5)
Script Writing for Broadcasting
หลั กการและขั้นตอนในการเขียนบทเพื่อ การกระจายเสี ยงและการแพร่ภาพ วิเคราะห์
เรื่ อ งราวที่ เป็ น จริ ง เรื่ อ งสมมุ ติ ถ่ า ยทอดแนวความคิ ด ออกมาในรู ป แบบของการเขี ย นเพื่ อ การฟั ง การ
จิน ตนาการ และการเห็ น เหตุการณ์ ทั้ งในแนวที่ เป็น จริงตามธรรมชาติและแนวสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมู ล
วางแผน และเขียนเป็นบทเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพในรูปแบบต่างๆ
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APR3104

การสื่อข่าวเพื่อการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
3(2-2-5)
News Reporting for Broadcasting
เทคนิคในการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่างๆ หลักการเขียนข่าวทางการกระจาย
เสียงและการแพร่ภาพ การพิจารณา ความสาคัญ คุณค่า องค์ประกอบ และความน่าสนใจของข่าว ฝึกปฏิบัติ
เขียนข่าวและรายงานข่าวเพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพในรูปแบบต่างๆ
APR3105

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Radio Program Production for Local Development
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมการ การ
วางแผน การเขียนบท การพูดทางวิทยุ การจัดทารายการ การนาเสนอรายการ และการประเมินผล ตลอดจน
ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ องถิ่น
และชุมชน
APR3204

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
แนวคิด ทฤษฎี และระบบทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขาย
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ระบบการตลาดแบบบูรณาการโดยมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดรูป แบบ
ต่างๆ เข้ามาช่วยในการสื่อสารกับผู้บริโภค เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้
พนักงานขาย การจัดแสดงสินค้า การตลาดตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการ
ฝึกปฏิบัติ
APR3302

วาทวิทยาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Speech for Advertising and Public Relations
ความมุ่ ง หมาย ความส าคั ญ และหลั ก การทางวาทวิ ท ยาเพื่ อ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึกการใช้ภาษา เสียง ตลอดจนลีลา
การพูดและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จัดสถานการณ์จาลองการพูดเพื่อ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
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APR3305

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations for Development
หลั ก การ บทบาท หน้ า ที่ กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก าร และอิ ท ธิ พ ลของการโฆษณาและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา การน าองค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการทางการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
การศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ
ชุมชน สังคม และประเทศ
APR3402

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์
Advertising and Public Relations for Radio and Television Broadcasting
หลักการและแนวปฏิบัติ รูปแบบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทั ศน์ ปั ญ หาของการโฆษณาและการประชาสั มพั น ธ์ท างวิท ยุกระจายเสี ยงและวิท ยุโทรทัศ น์
การกาหนดโครงสร้างและอัตราค่าโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การขายรายการและ
เวลา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
APR3505

การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Media Production for Advertising and Public Relations
หลักการ รูปแบบ และวิธีการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับรู ปแบบของสื่อตามยุค
สมัยในรูปแบบต่างๆ การสร้างกราฟิกและการตัดต่อทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติ
ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยโดยใช้เทคนิคและวิธีการในการผลิตที่น่าสนใจ วางแผนการผลิต จัดเตรียม
เนื้ อหา ออกแบบ ดาเนิ น การผลิต และประเมินผลการผลิ ตสื่ อ รวมทั้งศึกษาปัญ หาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น
ตลอดจนวิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อนามาใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4102

การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Digital Media Design for Advertising and Public Relations
หลักการ วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบผลิตสื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและการนาเสนองานด้านสื่อดิจิทัลด้วยกรรมวิธี เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อสมัยใหม่ประเภท
ต่างๆ ที่ใช้ในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
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APR4104

ทัศนมิติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Perspectives in Digital age for Advertising and Public Relations
ภูมิทัศน์ หลักการ ความสาคัญ บทบาท หน้าที่ของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ในยุคก่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสื่อดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ส่งผล
ต่ อ รู ป แบบการน าเสนอ กระบวนการคิ ด พฤติ ก รรมการแสดงออก และการสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4301

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Special Event for Marketing Communication
หลักการและรูปแบบต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อนาไปสู่
การรับรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งก่อให้เกิดความสนใจแก่สื่อมวลชน
เพื่อนาไปเผยแพร่และทาให้ยอดขายสูงขึ้น โดยมีการฝึกปฏิบัติ
APR4401

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Printed Media Production for Advertising and Public Relations
รูป แบบและวิธีการผลิ ตสื่ อสิ่งพิ มพ์ป ระเภทต่างๆ เช่นแผ่ นปลิ ว แผ่ น พับ หนังสื อพิม พ์
นิตยสาร วารสาร ไวนิล ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ โดยวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา
ดาเนิ น การผลิ ต และประเมิน ผลการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ รวมทั้งศึกษาปัญ หาและอุป สรรคที่ เกิดขึ้น ตลอดจน
วิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อนามาใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
APR4901

โครงการพิเศษด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Special Project in Advertising and Public Relations
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ฝึกการเขียนโครงการ การนาเสนอโครงการ หรือศึกษาค้นคว้างานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โดยมี
อาจารย์ผู้สอน และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา ทาเป็นโครงการและจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการให้นาเสนอผลการดาเนินงานต่ออาจารย์ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบ
APR4906

สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Seminar in Advertising and Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิค
ในการจั ด สั ม มนา ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ลั ก ษณะและกระบวนการในการด าเนิ น งานของการโฆษณาและการ
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ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเท็จจริง การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานของ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ฝึกจัดสถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์จริงในการสัมมนาการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เหมาะสมและน่าสนใจ
APR4907

การวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Research in Advertising and Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธี การ
ออกแบบ การเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงสถิติ
เบื้องต้นที่จาเป็นสาหรับการวิจัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โดยมีการฝึกปฏิบัติทาวิจัย เพื่อประโยชน์
ต่องานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(2) แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
รหัสวิชา

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

NMC1106

การออกแบบกราฟิกขั้นต้นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Basic Graphic Design for New Media
หลักการออกแบบกราฟิก การใช้ งานเลเยอร์ (Layer) โหมดสี (Color Mode) การตกแต่ง
ภาพ การแก้ ไขภาพ การสร้ างตัว อักษรและข้อความ การจัดการรูป ภาพ การปรับ แต่งความสว่างรูปภาพ
การวาดภาพ การใช้งานเอฟเฟ็กต์ (Effect) การบันทึกรูปภาพ การเอ็กซ์พอร์ตรูปภาพ (Export) ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร
NMC1301

การวาดเส้นเพื่อการออกแบบทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Drawing for New Media Design
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการวาดเส้น องค์ประกอบของการวาดเส้น เทคนิคและ
วิธีการ ใช้เครื่องมือเพื่อการวาดเส้น ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการวาดเส้น การสื่อสารด้วยภาษาภาพ การฝึก
ปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
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NMC2107

ศิลปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Art of Creative Thinking
แนวคิดและการฝึกทักษะในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตจาก
ความคิดเดิมไปสู่ความคิดใหม่ๆ การคิดอย่า งหลากหลายเพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหา การสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ทักษะการคิดและการมองปัญหาในหลายแง่มุม
NMC2208

การเขียนบททางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Script Writing in New Media
หลั กการบู รณาการเพื่องานเขียนบททางสื่อใหม่ การวางโครงเรื่อง การถ่ายทอดความคิด
เบื้องต้นสู่ความเป็นภาพ การกาหนด การดาเนินเรื่อง การวางบุคลิกตัวละคร การสร้างเรื่อง การเพิ่มความ
สนใจให้กับเนื้อเรื่อง รวมถึงศึกษาภาษา ความหมาย วิธีการเขียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจ
กับผู้ชม โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีจริยธรรมต่อสังคม
NMC2303

การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(2-2-5)
Trans-Media Storytelling
ความหมายและแนวคิดของการข้ามสื่อ คุณลักษณะของการข้ามสื่อ หลักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
การบริหารจัดการเนื้อหาสาหรับการข้ามสื่อ การออกแบบเนื้อหาการเล่าเรื่องข้ามสื่อแต่ละประเภท ประเมินผล
เรื่องเล่าข้ามสื่อ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
NMC2306

การออกแบบและสร้างสรรค์เว็บไซต์
3(2-2-5)
Authoring and Website Creation
หลักการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างข้อความ การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยภาพ การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงข้อมูล การออกแบบเลย์เอาท์ การสร้างเฟรมเซต การสร้างฟอร์ม การใช้งานสไตล์ชีท การใช้งาน
มัลติมีเดีย การใช้งานเทมเพลต การอัพโหลดข้อมูลสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ การบารุงรักษาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้
เว็บไซต์ผ่านช่องทางสื่อใหม่เพื่อการสื่อสาร
NMC3102

การผลิตคลิปวีดีโอเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative VDO Clip Production
เทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวในรูปแบบต่างๆ ทางสื่อใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เรื่อง การถ่ายทา การตัดต่อ และการนาเสนอผ่านช่องทางสื่อใหม่
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NMC3103

การบริหารจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Content Management in New Media
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาทางสื่อใหม่ตามคุณลักษณะ ประเภท และ
องค์ประกอบของแต่ละแพลตฟอร์ม กลยุทธ์การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
สาหรับจัดการเนื้อหาที่สัมพันธ์กับระบบการจัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มแต่ละประเภท
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

NMC1302

การรู้เท่าทันสื่อใหม่
3(3-0-6)
New Media Literacy
แนวทางการอ่าน วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารเนื้อหาที่ปรากฏทางช่องทางสื่อใหม่ โดย
ศึกษาแนวคิด สื่ อกั บ การประกอบสร้ างความหมาย สื่ อ กับ การประกอบสร้างความจริง ภาพตัว แทน การ
วิเคราะห์สัญญะ อุดมการณ์และวาทกรรมในสื่อ
NMC1303

ศิลปะการพูดทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Art of Speaking for New Media
หลั กการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพูดและการใช้เสี ยงส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน
รูปแบบต่าง ๆ การพูดและการใช้เสียงสาหรับการเป็นผู้ดาเนินรายการสื่อกระจายภาพและเสียง เทคนิคการ
นาเสนออย่างเป็นมืออาชีพสาหรับงานด้านการสื่อสารสื่อใหม่
NMC1304

ผู้ประกอบการงานสื่อใหม่
3(2-2-5)
New Media Entrepreneurship
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการด้ า นสื่ อ ใหม่
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อใหม่ วิชาชีพด้านสื่อใหม่ ประเภทและ
ขนาดของผู้ประกอบการหรือองค์กรด้านสื่อใหม่ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อใหม่
NMC2108

การออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Advanced Graphic Design for New Media
หลักการออกแบบกราฟิก การลาดับภาพวีดีโอ ทรานสิชั่น (Transition) การใช้งานเอฟเฟ็กต์
(Effect) การซ้อนภาพวีดีโอ การแก้ไขสีวีดีโอ การสร้างไตเติ้ล (Title Designer) การบันทึกวีดีโอ การเอ็กซ์
พอร์ตวีดีโอ (Export) กลยุทธ์การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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NMC2209

การตลาดผ่านเนื้อหาทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Content Marketing for New Media
หลักการ คุณลักษณะ และกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหารูปแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการสื่อสารตลาด การวิเคราะห์เนื้อหา การนาเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของสื่อใหม่รูปแบบต่างๆ
NMC2304

การสื่อสารเพศทางเลือกทางสื่อใหม่
3(3-0-6)
LGBT Communication in New Media
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) การนาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเพศทางเลือกตามสื่อต่างๆ การสร้างภาพตัวแทน การนาเสนออัตลักษณ์ทางเพศ การจัดวาระของสื่อ
การใช้ ภ าษา การตี ต รากลุ่ ม ผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศ ทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ สารที่ มี ต่ อ เพศทางเลื อ กที่
สื่อนาเสนอ เน้นวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และวิพากษ์
NMC2305

จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อใหม่
3(3-0-6)
Psychology for New Media Audience Analysis
ความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยา และพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ที่จาเป็นต่อการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อภายใต้บริบทของการสื่อสารสื่อใหม่ ทั้งพฤติกรรม วัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้สื่อ
NMC3104

การสร้างตราเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Branding for New Media
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสื่อใหม่ รูปแบบและการทางานของสื่อประเภท
เสี ย ค่ าโฆษณา สื่ อ ที่ ต ราเป็ น เจ้ าของ สื่ อ ที่ มี ก ารพู ด ถึ งหรือ บอกต่ อ เกี่ ย วกั บ ตราโดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่าย การ
สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสร้างตรา การผลิตเนื้อหาเพื่อการสร้างตรา บุคลิกภาพของตรา เอกลักษณ์ของตรา
NMC3105

การผลิตแอพลิเคชั่นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Application Production for New Media
แนวคิ ด แอพลิ เคชั่ น ประเภทของแอพลิ เคชั่ น การออกแบบแอพลิ เคชั่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมของผู้รับสาร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาแอพลิเคชั่น การเขียน
โปรแกรมแอพลิเคชั่น การจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนาแอพลิเคชั่น การพัฒนาแอพลิเคชั่นที่มีการใชฐานขอมูล
การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร
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NMC3106

การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Production for New Media
การผลิ ต รายการทางสื่ อ ใหม่ ทั้ ง ในเชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ และเชิ ง เทคนิ ค ภายใต้ เงื่ อ นไข
สภาวการณ์ทางสังคม และตลาดกลุ่มผู้ใช้สื่อใหม่ เพื่อสร้างความหมายด้านการเล่าเรื่องโดยรูปแบบต่างๆ ผ่าน
บริบทช่องทางสื่อใหม่
NMC3107

การสร้างสรรค์งานสารคดีทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Documentary Production for New Media
หลั ก การ และปฏิ บั ติ ก ารค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล การเขี ย นบท กระบวนการผลิ ต สารคดี
กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราว การใช้เทคนิคการนาเสนอที่เหมาะสมกับ
รูปแบบรายการและกลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่ทางสื่อใหม่
NMC3213

การรณรงค์ทางสื่อใหม่
3(2-2-5)
Campaign in New Media
การใช้สื่อใหม่สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนรณรงค์ในประเด็นการเมือง
สาธารณสุข สังคม และอื่นๆ การใช้เทคนิค จิตวิทยา และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนินงาน แต่ละขั้นตอนในการ
วางแผนรณรงค์ทางสังคมอย่างเหมาะสม เน้นการปฏิบัติ
NMC3308

การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Motion Graphics Creation for New Media
การผลิตงานกราฟิกโมชั่ นกราฟิก การเปลี่ยนภาพโมชั่นกราฟิก การออกแบบช่วงเวลาของ
โมชั่นกราฟิก ระยะเวลาเพื่อการนาเสนองานโมชั่นกราฟิก ความต่อเนื่องของภาพกราฟิก สี จังหวะดนตรีของ
โมชั่นกราฟิก กลยุทธ์การสื่อสารงานโมชั่นกราฟิกเพื่อการสื่อสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
เพื่อการผลิตโมชั่นกราฟิก
NMC3309

การผลิตแอนิเมชั่นเพื่องานสื่อใหม่
3(2-2-5)
Animation Production for New Media
แนวคิด แอนิ เมชั่น การสร้ างภาพเคลื่ อนไหวจากภาพวาด การสร้างภาพเคลื่ อ นไหวจาก
ภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากรูปปั้น การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากวัสดุต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตแอนิเมชั่นเพื่อการสื่อสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการผลิตงานแอนิเมชั่น
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NMC3310

กิจกรรมพิเศษเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Special Events
ลั กษณะและรู ป แบบต่างๆในการจัดกิ จกรรมพิ เศษ องค์ ป ระกอบของการบริห ารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบจาลองและสถานการณ์จริง
NMC3502

สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารภาคพลเมือง
3(2-2-5)
New Media for Citizen Communication
ความหมาย คุ ณ ลั ก ษณะ ความส าคั ญ พั ฒ นาการ บทบาทหน้ า ที่ และรู ป แบบของสื่ อ
ภาคพลเมือง ตลอดจน การใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อภาคพลเมืองกับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง
สังคมประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ
NMC4103

การผลิตข่าวออนไลน์
3(2-2-5)
Online News Production
หลักการเขียนข่าวและการรายงานข่าวทางสื่อออนไลน์ วิธีการพิจารณาประเด็น ความสาคัญ
ของเหตุการณ์ องค์ประกอบแห่งคุณค่าข่าว เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้แหล่งข่าว ฝึกปฏิบัติในการ
รายงานข่าวออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
NMC4104

สื่อใหม่เพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
New Media for Local Development
หลักการ บทบาท หน้ าที่ กลยุทธ์ และวิธีการนาสื่อใหม่ รูปแบบต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ า นต่ า งๆ เช่ น สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การศึ ก ษา การเกษตร
การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของชุมชนและสังคม
NMC4105

โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
3(2-2-5)
Project of New Media Communication
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประมวลจากความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา
การน าเสนอแนวคิด การผลิ ตชิ้น งาน การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน การเผยแพร่ชิ้นงาน โดยอยู่ภ ายใต้การให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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NMC4902

สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่
3(2-2-5)
Seminar in New Media Communication
สารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารสื่อใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ยกเป็นกรณีศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร
ผลที่เกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ รวมถึงประสิทิภาพของการสื่อสารสื่อใหม่
(3) แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

DM1108

ภูมิทัศน์สื่อ
3(3-0-6)
Media Landscape
ความหมายและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์สื่อ และสื่อในยุคหลอมรวม พัฒนาการ
และประเภทของการหลอมรวมสื่ อ และเทคโนโลยี วิเคราะห์ การเปลี่ ย นแปลงของภู มิทั ศ น์ สื่ อ ในปั จจุบั น
บทบาทของสื่อมืออาชีพในสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหา
และแนวทางการแก้ไข
DM1301

การเป็นผู้ประกอบการสื่อ
3(3-0-6)
Media Entrepreneurship
ความหมาย บทบาทของการเป็นผู้ ประกอบการทางด้านสื่ อ อุตสาหกรรมสื่ อสารมวลชน
ทุกแขนงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อดิจิทัลและสื่ออื่นๆ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหาร
และการด าเนิ น งานขององค์ ก รผลิ ต สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นต่ า งๆ เช่ น การบริห ารงานนโยบายองค์ ก ร
การจั ดระบบการจั ดรายการ การวิเคราะห์ กลุ่ มผู้ รับ สารเป้าหมาย การจัดการด้ านธุรกิจ การตลาด และ
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจสื่อของตนเอง
DM2101

หลักการออกแบบสาหรับสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Principles for Digital Media Design
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะ กระบวนการวางแผนการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ระบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบสื่อในยุคดิจิทัล เน้นฝึกปฏิบัติงานที่จะทาให้ได้แนวทางในการสร้าง
สื่อดิจิทัลที่ตรงต่อโจทย์ที่ตั้งไว้บนบรรทัดฐานความถูกต้องทางด้านจริยธรรม
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DM2201

การเขียนและการนาเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Writing and Storyboarding for Digital Media
หลักการเขียนเนื้อหาแต่ละประเภท ปัจจัยด้านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการเขียนและนาเสนอ
เนื้ อหา การวิเคราะห์ เรื่ องราวที่เป็ น จริงและเรื่องสมมติ การถ่ายทอดแนวคิด ในรูปแบบของการเขียนบท
ประเภทต่างๆ อาทิ ข่าว สารคดี วาไรตี้บันเทิง ละครฯ เรียนรู้กระบวนการเขียนเริ่มตั้งแต่ การค้นคว้าข้อมูล
การถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษา ภาพ และเสียงในการถ่ายทอดเรื่องราว
อย่างสร้างสรรค์
DM2202

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Broadcasting Production for Digital Media
หลักการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อออกอากาศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอ เทคนิคการกากับรายการ การจัดฉาก การจัดแสง การทาเทคนิคพิเศษทางภาพ
และงานกราฟิกต่างๆ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ การจัดฉาก การจัดแสงและการทา
เทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟิก และการเผยแพร่
DM2203

การผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Publication Production in Digital Age
หลั ก แนวคิ ด ในการผลิ ต นิ ต ยสารดิ จิ ทั ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ อ่ า น รวมถึ ง
หลักการออกแบบ วิธีการพื้น ฐาน ขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์นิตยสารประเภทต่าง ๆ การผสมผสาน
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการออกแบบเสียงสาหรับนิตยสารดิจิทัล
DM3101

จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Media Ethics in Digital Age
ความหมายของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและจริยธรรม ความสาคัญ ของ
จริยธรรมที่มีต่อสื่อมวลชน ข้อบังคับและแนวปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพของสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และ
สื่อสังคม ประเด็นและกรณีศึกษาทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล แนวทางการรักษามาตรฐาน
ทางวิชาชีพ
DM3211

การผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Media Production on Smartphones
แนวคิดและหลักการการสื่อสารผ่านสื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและปัจจัยด้านจิตวิทยา
ต่ อ การสื่ อ สารบนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แอพลิ เคชั่ น ที่ ใช้ ในการผลิ ต สื่ อ บนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ รู ป แบบและ
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ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กระบวนการผลิตเนื้อหาประเภทต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดต่อและตกแต่งด้วยแอพลิ เคชั่น ที่เกี่ยวข้องบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ ช่องทางการเผยแพร่
เทคนิคและวิธีการสร้างความนิยมในเนื้อหา ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

DM1107

หลักการภาพยนตร์
3(3-0-6)
Principles of Film
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ วิวัฒนาการของภาพยนตร์ บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของ
ภาพยนตร์ หลั ก การและแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาพยนตร์แ ต่ ล ะประเภท บุ ค ลากรในกระบวนการผลิ ต
ภาพยนตร์ กระบวนการผลิ ต ภาพยนตร์ เบื้ อ งต้ น ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ภาพยนตร์ในสั ง คมไทย
โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การวิเคราะห์คุณค่าภาพยนตร์ในมิติต่างๆ กฎหมายและจริ ยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
DM2102

การโฆษณาทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Advertising for Digital Media
หลั กการและแนวคิดพื้น ฐานของการโฆษณา กระบวนการและองค์ป ระกอบการโฆษณา
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การผลิ ต งานโฆษณาในสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค การวางแผนแ ละ
กระบวนการผลิต การประเมินผลงานโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในงานโฆษณายุคดิจิทัล
ฝึกปฏิบัติผลิตงานโฆษณา
DM2204

การตัดต่อและผลิตงานเสียงในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Editing and Sound Production for Digital Media
ความรู้ พื้ น ฐานและโปรแกรมส าหรั บ การตั ด ต่ อ ในสายงานวิ ช าชี พ หลั ก การตั ด ต่ อ คลิ ป
รายการโทรทัศน์ดิจิทัล การตัดต่อสปอตโฆษณาฯลฯ สาหรับออกอากาศทางสื่อดิจิทัล ความรู้พื้นฐานด้านงาน
เสียงในสื่อดิจิทัล หลักการและฝึกปฏิการผลิตเสียงดนตรีประกอบ เสียงดนตรีสร้างอารมณ์ เสียงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติตัดต่อและผลิตงานเสียงเบื้องต้น
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DM2301

การบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Media Organization Management in Digital Age
ศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อ ทฤษฏี วิวัฒนาการและวัฒนธรรม
องค์กรสื่อ แนวทางนวัตกรรมการบริหารองค์กรสื่อยุคดิจิทัล การพัฒนาองค์กรสื่อยุ คดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
เข้ากับ ยุ คสมัย รวมถึงศึกษาทิ ศทางการบริห ารองค์กรสื่ อ ในอนาคต โดยเน้ นการใช้กรณี ศึก ษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ
DM2303

การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง
3(2-2-5)
Augmeted Reality Production
กระบวนการพั ฒ นาเทคโนโลยี Augmeted Reality (AR) ที่ ผ สานระหว่ า งโลกเสมื อ น
(Virtual World) และโลกจริง (Physical World) เข้าด้วยกัน ผ่านระบบการรับรู้ภาพแบบสามมิติ โดยการใช้
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะภาพนิ่ง
สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อผสมต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ถึงการนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
สร้างสื่อต่างๆ ในยุคดิจิทัล
DM3201

การออกแบบมัลติสกรีน
3(2-2-5)
Multi-Screen Design
หลั ก การ ทฤษฎี องค์ ค วามรู้ หลั ก จิ ต วิท ยาเกี่ ย วกั บ การออกแบบหน้ าจอเพื่ อ สนั บ สนุ น
อุป กรณ์ อิ เลคทรอนิ ค ส์ ต่ าง ๆ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล รวมถึงอุ ป กรณ์ แสดงผลทางหน้ าจอทุ กขนาด รู้แ ละเข้ าใจใน
ลักษณะเฉพาะของการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของหน้าจอผู้ ใช้งาน
(User Interface Design) และ สัญรูป (Graphic User Interface) ให้เหมาะสม ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ าง
ๆ รวมถึงคาสั่งที่สาคัญในการออกแบบหน้าจอในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชานาญ สามารถนาหลักการ วิธีการ
ออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก มาสนับสนุนการ
ออกแบบมัลติสกรีน
DM3202

การพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Application Programming for Communication
องค์ความรู้ แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารใน
ยุ คดิจิ ทั ล ในช่องทางใหม่อาทิเช่ น โทรศัพ ท์ เทปเลต และเครื่องคอมพิ วเตอร์ทั่ วไป ศึกษาหลั กการเขีย น
โปรแกรมโครงสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์ปั ญหา ผังงาน โครงสร้างแบบเรียงลาดับ โครงสร้างแบบมีเงื่อนไข
โครงสร้างแบบวนซ้า การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม และการนาโปรแกรมไปใช้งานจริง
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DM3203

คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Computer Graphic for Digital Media
หลักการและวิธีการวาดลายเส้นและแรเงา การให้น้าหนัก ความเข้มแสงและเงา ลักษณะผิว
ตามระยะใกล้ ไกลของวัตถุ วิธีการตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยอาศัยหลักการออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการผลิตงานด้านการสื่อสารทาง
สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
DM3204

แอนิเมชั่นสาหรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Computer Graphic for Digital Media
วิธีก ารสร้ างแอนิ เมชั่ น การกาหนดปั ญ หาและการศึ ก ษาความต้อ งการและคุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะที่ชอบด้วยโครงสร้างสุน ทรียศาสตร์ และการอกแบบทางกายภาพ การทดสอบและพัฒ นาชิ้นงาน
วิเคราะห์ หลักการสร้างภาพเคลื่ อนไหวลั กษณะสาคัญของงานแอนิเมชั่น ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา การ
กาหนดโครงสร้าง การออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของงานที่ทา
DM3205

การออกแบบและผลิตเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Authoring
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ขบวนการ
พัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างเว็บไซต์ แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์
ข้อคานึงถึงการออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบไฟล์ภาพและสีที่ใช้กับงานอินเทอร์เน็ต
DM3206

การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Convergence
หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบงานสร้างสรรค์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ เทคนิคการสร้างสรรค์งานสื่อสารมวลชนที่น่าสนใจ อาทิ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
กราฟิก ฯลฯ ที่พัฒ นาในยุคดิจิทัลด้วยความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ผ ลงานที่ได้รับความนิยมจากการคิด
สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ด้วยการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
DM3210

การเล่าเรื่องทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Storytelling in Digital Media
แนวคิดพื้นฐานในกลวิธีการเล่าเรื่อง ลักษณะเฉพาะของการเล่าเรื่องของสื่อประเภทต่างๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่าเรื่อง การออกแบบเนื้อหาและวิธีนาเสนอเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ศิลปะและจริยธรรมในการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อ ฝึกปฏิบัติการการเล่าเรื่องทางสื่อต่างๆ ในยุคดิจิทัล
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DM3212

การถ่ายทอดสดทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Live Streaming on Digital Media
คุณลักษณะและประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดสด การวางแผนผลิตเนื้อหา
และออกอากาศ การจัดองค์ประกอบและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดบนสื่อสังคมออนไลน์
และแอพลิเคชั่นต่างๆ การควบคุมคุณภาพภาพและเสียงในการถ่ายทอดสด การสร้างสรรค์ เนื้อหาที่เชื่อมโยง
กับสถานการณ์จริง (Real-Time Content) การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์และ
สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ชม เทคนิคการเพิ่มผู้ชมและรายได้ การวิเคราะห์ผู้รับสารที่ติดตาม จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดเนื้อหาทางนิเทศศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
DM3213

การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหา
3(2-2-5)
(Drone for Content Creation)
เนื้อหาทางนิเทศศาสตร์ที่เหมาะสมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ แนวทางสร้างสรรค์และ
ผลิตเนื้อหา อุปกรณ์และหลักพื้นฐานการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ การวิเคราะห์ลักษณะสถานการณ์และ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อการถ่ายทา การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตและ
กระบวนการหลังการผลิต จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์ด้วยการใช้
อากาศยานไร้คนขับ
DM3302

การผลิตรายการข่าวทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
News Production for Digital Media
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COM1106 หลักการสื่อข่าว
Principles of News Reporting
หลักการและกระบวนการผลิตรายการข่าว อาทิ รายการข่าวประจาวัน รายการวิเคราะห์
ข่าว รายการสกู๊ปข่าว รายการเล่าข่าว รายการสนทนาข่าว ฯลฯ ประเภทรายการข่าว การ
รายงานข่าวแบบข้ามสื่ อ บุ คลากรและหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของฝ่ ายต่างๆ วิเคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมายของ
รายการ การวางแผนก่อนการผลิต และการผลิตรายการข่าวที่มีเนื้อหาซับซ้อน การประเมิ นผลรายการ ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการข่าว และฝึกผลิตรายการเบื้องต้น
DM3305

ภาพยนตร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Film
แนวคิดเบื้องต้นในการผลิตภาพยนตร์ อาทิ การสื่อความหมายด้วยภาพ การออกแบบ ภาษา
ภาพ ฯ องค์ประกอบและโครงสร้างการเขียนบทภาพยนตร์ กระบวนการและขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
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ขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการผลิตและการสร้างเทคนิคพิเศษต่างๆ ในงานภาพยนตร์ดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

DM3306

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
Crisis Communication
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของภาวะวิกฤติ ผลกระทบของวิกฤตการณ์ต่อสังคมใน
ด้านต่างๆ การรับรู้ภาวะวิกฤตของสังคม ความสาคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต หลักการกาหนด วิเคราะห์
และบริ ห ารประเด็ น การสื่ อ สาร รู ป แบบและกลยุท ธ์ในการสื่ อ สารในภาวะวิกฤต หลั ก การเจรจาต่ อ รอง
จรรยาบรรณการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
DM3307

กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Digital Media Strategies for Marketing Communication
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท กระบวนการ เครื่องมือ การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
การใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ งานสื่ อสารการตลาดในรูป แบบต่ างๆ การออกแบบการด าเนิ น งาน การประเมิ น ผล
วิเคราะห์กรณีศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่องานสื่อสารการตลาด
DM3401

สัมมนาประเด็นสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Seminar in Digital Media Issues
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวคิด รวมถึงผลกระทบด้านพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนแนวโน้มด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นที่น่าสนใจ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ในเชิงประสบการณ์ทางวิชาชีพจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยเน้นวิเคราะห์กรณีศึกษา
DM3402

โครงการพิเศษด้านสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Special Project in Digital Media
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการสื่อดิจิทัล ฝึกการเขียน
โครงการ การนาเสนอโครงการ หรือศึกษาค้นคว้างานด้านการจัดการสื่อดิจิทัล โดยมีอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้ ให้คาแนะนาปรึกษา ทาเป็นโครงการและจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ นาเสนอ
ผลการดาเนินงานต่ออาจารย์ผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบ
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DM3404

การผลิตอินโฟกราฟิก
3(2-2-5)
Infographic Production
แนวคิดพื้นฐานของอินโฟกราฟิก ลักษณะเฉพาะของอินโฟกราฟิก ประเภทและรูปแบบต่างๆ
ของอิน โฟกราฟิกที่ใช้ในการเล่าเรื่อง กระบวนการผลิ ตอินโฟกราฟิกทั้งในส่วนเนื้อหา ได้แก่ การคัดเลื อก
ประเด็ น การรวบรวมข้ อ มู ล การกลั่ น กรองข้ อ มู ล ฯลฯ และการออกแบบกราฟิ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต
อินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
DM4201

การผลิตรายการบันเทิงทางสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Entertainment Production for Digital Media
หลักการ ประเภทและกระบวนการผลิตรายการบันเทิง ได้แก่ รายการวาไรตี้ รายการเกมโชว์
รายการท่องเที่ยว ละครตลกล้อสถานการณ์ปัจจุบัน (Sit-Com) ฯลฯ บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของรายการ การวางแผนก่อนการผลิต และการผลิตรายการบันเทิงที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์ การประเมินผลรายการ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการ ฝึกผลิตรายการ
บันเทิงเพื่อออกอากาศทางสื่อดิจิทัล
ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

PEC3801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts III
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในวิชาชีพนั้นๆ
FEC4801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
5(450)
Field Experience in Communication Arts III
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
Preparation for Professional Experience in
Communication Arts III
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ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรที่ไม่
แสวงผลกาไร โดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้
มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางาน
ด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
CO4809

สหกิจศึกษา
7(540)
(Co-operative Education)
ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 1 ภาคการศึกษา ก่อนภาค
การศึกษาสุดท้าย โดยนักศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอน เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือตาแหน่งงานที่นักศึกษาได้นาความรู้และศาสตร์
ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทา
รายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ซ
บทสรุปการประเมินความต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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บทสรุป
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้เพื่อ
นาผลการศึกษาไปใช้ในการประเมินความต้องการและความจาเป็นนการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ปวช. ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา จานวน 400 คน และ
ผู้ใช้บัณฑิตในองค์กรธุรกิจและองค์กรด้านสื่ อสารมวลชน จานวน 30 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ร้อยละ 82.0) ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.0) และกาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด (ร้อยละ 41.1) ในด้าน
ความต้องการศึกษาต่อในสาขานิเทศศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจในสาขาด้านสื่อใหม่หรือสื่อสังคม
(ร้อยละ 37.0) รองลงมาคือ ด้านการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ร้อยละ 33.0) อันดับสาม ได้แก่ ด้านการ
โฆษณาหรือประชาสั มพัน ธ์ (ร้อยละ 31.0) ด้านความคาดหวังในการศึกษาต่อในหลั กสู ตรนิ เทศศาสตร์
อันดับแรกได้แก่ คาดว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาจะสามารถหางานทาได้ (ร้อยละ 35.0) รองลงมาคือ คาดว่าจะ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ (ร้อยละ 25.0) อันดับสามคือ การเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติจริง (ร้อยละ
23.0) ส่วนเหตุผลในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ อันดับแรกคือ หลักสูตรมีชื่อเสียงหรือผลงานที่โดดเด่น (ร้อยละ 41.5) รองลงมาคือ ค่าเล่าเรียนมี
ความเหมาะสม (ร้อยละ 35.5) อันดับสามคือ ใกล้บ้าน (ร้อยละ 13.5)
2. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิต
ส่วนใหญ่เป็นนักสื่อสารมวลชนหรือหน่วยงานด้านสื่อสารในองค์กรรัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงราย (ร้อยละ
87.5) โดยมาจากหน่วยงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.0) สายงานที่มีการรับบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์
เข้าทางาน อันดับแรกคือ ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 35.0) รองลงมาคือ ด้านการผลิตสื่อ
และดูแลสื่อขององค์กร (ร้อยละ 34.0) อันดับสามได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ (ร้อยละ 26.5) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างระบุว่า คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ 5 อันดับ ได้แก่ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
ผลงาน (ร้ อยละ 22.5) 2. มี ความสามารถในการใช้ เครื่ องมื อและเทคโนโลยี ด้ านนิ เทศศาสตร์ (ร้ อยละ 21.0)
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3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (ร้อยละ 20.0) 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 15.5) และ 5. มีมนุษย์
สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (ร้อยละ 14.0)
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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